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INLEIDING
Op weg naar de eindej aarsfeestdagen mijmer je - onder het genot 
van een goed glas wijn, een oliebol of een andere lekkernij - soms 
wel eens over het een en ander. En als je nauw betrokken bent bij 
het wel en wee van ons dorp, dan gaat het gauw over heemkunde. 
En gelukkig mag je dan constateren dat het daarmee wel goed zit. 
Immers dat heemkunde in Prinsenbeek inmiddels een grote rol 
speelt, bewijst wel het aantal van bijna 350 leden en de reacties van 
de inwoners op de activiteiten. De verkoop van de door de 
heemkundekring de afgelopen jaren uitgegeven boeken zoals: van 
de Beek naar de Kali, Gageldonk/Bethlehem/Emer zo’t vroeger was 
en Beekse Negotie loopt als een trein. Met veel liefde en plezier 
verlenen veel leden en ook niet-leden hun belangeloze 
medewerking in allerlei vorm. Het is goed te constateren dat we 
samen op de goede weg zijn en dat in het zesjarig bestaan een breed 
draagvlak verkregen is. Onze redactie werkt met hetzelfde 
enthousiasme om 4 keer per jaar uw heemkunde-leeshonger te 
stillen. En dat valt niet altijd mee want er valt wel veel te vertellen 
en er zijn heel veel foto’s maar ook de tijd van Vutters is blijkbaar 
beperkt. Daarom is het fijn dat we afgelopen jaren vaak een bijdrage 
kregen van lezers en we hopen dat dit zo ook blijft. Dus schroom 
niet uw verhaal mondeling of schriftelijk of foto’s bij ons aan te 
bieden. Wij en de lezers van de Klepel zijn er u heel dankbaar voor. 
In deze Klepel het slot van de artikelenreeks over het 
lekenapostolaat, een terugblik op de annexatie van de Haagse 
Beemden in 1976 en natuurlijk de vaste dialectrubriek.
Wij wensen u hele fijne feestdagen, een voorspoedig 2003 met heel 
veel leesplezier.

door:________
Kees Nagelkerke
Voorzitter/Secretaris pag.
Piet de Nijs
Kees Nagelkerke

INHOUDSOPGAVE:
artikel:___________
Beekse Negotie
Van het bestuur
Dialect
Lekenapostolaat
Annexatie Haagse Beemden Kees Nagelkerke 
Wie kent ze....
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KORTE TERUGBLIK OP BOEK „BEEKSE NEGOTIE”

Een afgeladen Rabozaal in De Drie Linden. Het spetterend cabaret 
„Ad Hoe” o.l.v. Jaap Dovemans. Mooie videobeelden met Mevr. 
Riet van Peer, Mevr. Net Suijkerbuijk en de heren Nico van de 
Wijngaard en Roel Kavelaars. De uitreiking van het eerste boek aan 
mevr, van de Beemt en de vergrote foto van de voorkant van het 
boek aan Mevr, van Peer. Een mooie, succesvolle en dankbare 
presentatie!!



Veel belangstelling voor het door Kees gesigneerde boek.

-3-

v.l.n.r. De schrijver Kees Nagelkerke met de dames v. Peer en v.d. Beemt



VAN HET BESTUUR
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REGIOHEEMQUIZ 22-11-2002.
Omdat vorig jaar ons team de eerste prijs had gehaald op deze 
regionale West-Brabantse quiz voor heemkundekringen was onze 
kring dit jaar aan de beurt om dit te organiseren. Nadat een 
deskundige jury (de dames M. Schipper-Roovers, J. Taks-de Craen, 
en de heren W.v.d.Kar en J. Koemans onder voorzitterschap van 
Mevr. Roelen-Nuijten) de vragen had beoordeeld kon wethouder 
Oomen in De Drie Linden de prijzen uitreiken voor deze 13e 
aflevering, waaraan 17 heemkundekringen deelnamen. Het was een 
spannende maar heel gezellige avond met een prima presentatie van 
Frans Jacobs. De vragen waren heel gevarieerd, zowel in 
moeilijkheidsgraad als onderwerp. Het succes van de avond was te 
danken aan een goede voorbereiding, een prima organisatie en de

Wat nog belangrijker is: de gehele eerste druk (750 stuks) binnen 
enkele dagen volledig uitverkocht. Dus is er een nog een tweede 
druk (200 stuks) gekomen, die inmiddels ook al weer bijna is 
uitverkocht. En alle reacties waren zeer positief.
Natuurlijk ook nog wat vragen van: waarom staan er de winkeltjes 
van van Dongen en Mie de Paus niet in? Als u het voorwoord van 
de schrijver goed leest, weet u waarom. Er is genoeg inspanning 
geleverd om de nodige gegevens en foto’s hiervan te verkrijgen, 
maar die inspanningen zijn niet beloond. Het „snoep”-winkeltje van 
van Dongen was in de Groenstraat en wel ter hoogte van waar nu de 
winkel van specialiteitenhuis Nagtzaam is. Een snoepwinkeltje waar 
vooral ook zondags veel kinderen kwamen. Het winkeltje van Mie 
de Paus, waar ook snoep en tabakswaren werden verkocht, stond op 
het Moleneind, nu Groenstraat 87. Het was een klein huisje, 
waarvan één kamertje was ingericht als verkooppunt. Waar de naam 
„de Paus” vandaan komt is niet bekend. De eigenlijke naam was: 
Boeren en Mie woonde daar met haar vader. Als Klepellezers meer 
weten of te weten kunnen komen of eventueel foto’s hebben over 
deze 2 winkeltjes laat het dan even weten, dan kunnen we daarover 
in één van de komende Klepels publiceren.



750
7.

AANWINSTEN VERZAMELING:

kruisbeeld, brabantse

Hennekam/Lotstra
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grote inzet van de volgende groep mensen onder leiding van de 
bestuursleden Wijnand Bouman en Pim Monné gedurende ruim een 
halfjaar:
Thea en Gerard Martens, Jan en Ria v.d. Hondel, Piet en Nannie 
Geerts, Jan en Nel Huijbregts, Wout Timmers, Cees Dirven, Maria 
v. Hulten, Hennie Thijssen, René v.d. Velden, Rian Musters, Mieke 
Mol.
Allemaal dus een flinke pluim verdiend en van harte bedankt.

1.
2.
4.
5.

De schenkers zijn: 
Fam. Langen 
Gerard Verwijmeren 
Jan Lauwen 
Fam.v.Gerwen-de Boer

dia’s en toverlantaamplaatjes 
verzendlabels 
pottenpers 
schilderijen, 
mutsen 
Sesap-archief

730
700
690
680

630
590
570
480

15.
16.
17.

10.
11.
12.
13.

De uitslag was als volgt:
HK De Vierschaer Wouw 810
HK De Honderd Hoeven /De Heerlijckheijd Nispen 790 
HK Jan Uten Houte Etten Leur 760
HK Broeder Christofoor Oudenbosch/De Vryheyt van 
Rosendale Roosendaal
HK Onder Baronie en Markiezaat Sprundel/ 
HK Het Land van Gastel Oud Gastel/ 
Heemkundige kring Breda
CHV Nijen aenwas van Nassau Dinteloord 
HK Paulus van Daesdonck Ulvenhout 
HK Willem van Strijen Zevenbergen 
HK De Steenen Kamer Steenbergen/ 
HK De Drie Heerlijkheden Zundert 
HK Fijnaart en Heijningen 
HK Ledevaert Chaam
Heemkring Molenheide Rijen



C. Tielen

J. Mariman
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Pim Monné
Wout Timmers

Mevr, de Bruin 
Dhr. Verdaasdonk

Aangezien er regelmatig nieuwe aanwinsten komen en de lijst tot een bepaalde 
datum opgemaakt wordt, is het mogelijk dat sommige aanwinsten nog niet 
vermeld zijn. Ook willen sommige gevers niets van hun gift vermeld zien.
Alle gevers van harte bedankt.

NIEUWE VLAG VOOR ONZE HEEMKUNDEKRING.
In zijn welkomstwoord voorafgaand aan de presentatie van het boek 
Beekse Negotie op zondag 20 oktober jl. had onze voorzitter Ad 
van Melis nog een verrassing in petto. Hij maakte duidelijk dat de 
traditie wil dat de herkenbaarheid van een vereniging zich 
doorgaans uit door middel van een logo en een vlag. En die vlag 
ontbrak nog bij ons, zodat het bestuur besloot om onze 
veelbelovende plaatsgenoot Ward Monné te vragen een vlag te 
ontwerpen. Ward Monné studeert aan de kunstacademie en heeft 
onlangs nog in Breda een prijs in de wacht gesleept voor het 
ontwerpen van een beschildering van huisvuilwagens. Ward is in 
zijn opdracht voortreffelijk geslaagd en hij en het bestuur zijn dan 
ook trots op het resultaat.
De vlag werd door 4 kinderen onder de tonen van het Prinsenbeeks 
volkslied de Rabozaal binnen gedragen en op het toneel aan den 
volke getoond.
De uitgangspunten bij het ontwerp waren het gemeentewapen en de 
typische kemmerken van Prinsenbeek. Vandaar ook dat de „Beek” 
en de „drie linden” herkenbaar zijn. De kleuren in de vlag zijn: wit 
als basis, donker- en grasgroen voor respectievelijk de hoek 
linksonder en de beek. De teksten Prinsenbeek, Heemkundekring en 
OP DE BEEK zijn resp. in wit, rood en zwart.

LP Oh sixteen oh seven 
jubileumuitg. NV De Koning van 
Zweden 
ingebonden illustraties
o.a. insecten spuit, schoenleest soldeer
bout
o.a. karwielen, koffiekan, wetplanken, 
schoenleest
boekje 75-jaar H.Hart/Horizonschool



De nieuwe vlag.

REACTIES OP KLEPEL NR. 23.

2. Verder een tweetal reacties op „Dialect” door Piet de Nijs:

1. Veel lezers vroegen zich af wie de man is die aan de tap zit op de 
foto op de voorkant van Klepel nr. 23. Dit blijkt Louwke Stoop te 
zijn die aan de Hoge Zeedijk woonde in Zevenbergschen Hoek.

A. Piet van Hooijdonk belde me dat de betekenis van het woord 
„laoitaofel” verkeerd was uitgelegd. Ik vind die reactie prachtig 
want dat is een teken dat alles goed wordt gelezen en erover wordt 
gepraat. Piet vertelde dat ze met zessen aan het discussiëren 
geweest waren over bovengenoemd woord. Volgens hen was 
„laoitaofel” geen ladenkast, maar een schuifla onder het tafelblad. 
Dat is echter een vergissing. De la onder het tafelblad werd geen 
„laoitaofel” genoemd, maar „taofellaoi”.
Een tafel in de keuken had één en soms ook twee schuifladen onder 
het tafelblad, waarin meestal de messen en vorken werden
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B. De tweede reactie kreeg ik in De Drie Linden, toen ik het 
prachtige boek van Kees Nagelkerke ging afhalen en door een 
mevrouw werd aangesproken. Het bleek een echte Bikse dame te 
zijn nl. Ria Frijters. Zij had mij meer dan een jaar geleden al een 
paar bijzondere woorden toegestuurd. Omdat ik nogal laat heb 
gereageerd op die woorden en zij mij niet bereiken kon, heeft zij het 
volgende brielje geschreven:

opgeborgen. Vandaar het woord „taofelaoi” ofwel tafellade een lade 
aan de onderkant van het tafelblad). Een „laoitaofel” was echter een 
kastje, soms met prachtig snijwerk versierd, waarin meerdere 
schuifladen op elkaar zaten. Meestal vier grote schuifladen, maar 
het konden er ook meer of minder zijn, waarin heel veel spullen 
opgeborgen („ingelaojen”) konden worden. Dus: „laoitaofel” was 
een samengesteld woord uit „laoi” (lade) en „taofel” (tafel). De tafel 
was de bovenkant van de kast waar de laden in zaten
En die werd gebruikt als siertafel. Meestal stonden er mooie en 
dierbare dingen op zoals foto’s en beeldjes of de pendule.
Het kon ook zijn dat er in zo’n „laoitaofel” net onder het bovenblad 
twee kleine schuifladen zaten en daaronder de grote. Zo’n kast werd 
ondanks dat er onder het bovenblad twee schuiven zaten, geen 
„taofellaoi”maar „laoitaofel” genoemd.
„Taofellaoije ziede nie veul mjir, want alles wa daor vruger in zaat 
kunde tegeworrig in de aonrechtlaoije viende, mar laoitaofels ziede 
nog jil veul en d’r zen soms jille mwooije bij”.
„Piet bedankt vur oew reaksie”.

„Dag Piet,
Ik wil even reageren op de woorden: „ossegerjeel/snoep- 
taofel/vl eugelfuik
Ik heb deze woorden destijds ± 1 jaar geleden bij jou in de 
brievenbus gedeponeerd, maar er nooit meer iets van gehoord tot 
de voorlaatste Klepel. Ik had wel eerder willen reageren, maar er 
kwam steeds iets tussen. Ik heb deze woorden gehoord tijdens mijn 
poppencursus. Onder die creatieve lessen wordt er vaak over ons 
Beekse dialect gepraat en dat is heel dikwijls lachen. De



DIALECT.

Door: Piet de Nijs.

Weer wat woorden uit onze prachtige spreektaal van weleer:

Ne möófel

Lulle

Ne lullemaajer =

Lurruke
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Een slok. Een mond vol.
„Agge dost et dan bende meej ne möófel 
waoter al jil blij” = als je dorst hebt dan ben je 
met een slok water al heel blij.

Met geluid drinken bijv, bij het drinken van 
frisdrank met een rietje. „Zit nie zo lurruke” 
= zit niet zo te drinken dat iedereen het hoort.

Een kletser. Iemand die kletspraat verkoopt, 
„gij ben’d’unne grwóóte lullemaajer” = jij 
verkoopt alleen maar kletspraat. Alles wat jij 
vertelt slaat nergens op„ het is allemaal 
onzin.

Veel en heel goed kunnen praten. „Die vent 
kan lulle” = die man kan praten, „hij lul’d- 
iederjin vast” = hij is iedereen de baas in het 
spreken/hij snoert iedereen de mond. Hij praat 
zoveel en goed dat er geen tegenspraak meer 
komt. ”hij lult de gaote in oew sokke” = hij 
houdt niet op met spreken.

bovengenoemde woorden kwamen van Piet Huibregts uit 
Klaverveld en van Koos Meeuwissen uit de Verloren Hoek.
Succes met je verdere uitleg over die mooie woorden. Het is steeds 
weer een genot om deze te lezen en zo gaat die mooie spreektaal 
van vroeger niet verloren voor het nageslacht.
Hartelijke groeten van Ria Frijters. ”



Laoije

Ne mulder

De mulder

Ne meule

’N meulepèrd =

Een meikever. Bij een meikever maakten we 
vroeger aan z’n achterpootje een draadje vast 
en zongen dan altijd het volgende liedje: 
„ Mulderke, mulderke, korendief 
telde gij oew geld is op 
en gao dan nog is vliege
Als hij dan ging vliegen, dan draaide hij 
kleine rondjes omdat hij vast zat.

De molenaar. „De mulder maolde vur z’n 
klaante ’t graon zoda ze thuis zelluf brwóód 
konne bakke” - de molenaar maalde voor zijn 
klanten het graan, zodat ze thuis zelf brood 
konden bakken.

Een molen. „De mulder zunne meule” = de 
molen van de molenaar.

Laden-inladen-opladen. „Is oewe waoge al 
gelaoije? Neje k’heb ur nog gin tijd vur g’ad” 
= is je wagen al geladen? Nee, ik heb er nog 
geen tijd voor gehad. „Mekaore ’n bietje 
hellepe, ikke ’t pèrd vasthouwe en gij de 
waoge laoije” = elkaar een beetje helpen, ik 
het paard vasthouden en jij de wagen laden.

Een grote flink gezette (dikke) vrouw. „Da’s 
toch ’n meulepèrd geworre” = die is toch 
groot en dik geworden.
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„Hij ee gin taande mir in en daorum lurruktie 
bij alles wattie drienkt” = hij heeft geen 
tanden meer en daarom hoor je bij alles wat 
hij drinkt geluid. Bij deze uitleg moet ik erbij 
zeggen dat dat drinken, dat lurruke dus, ook 
altijd met een zekere onverschilligheid 
gebeurde of er niet bij zijn met de gedachten.



’N mèske

Mèskesgek

Moeke

’N Mies

Ne miesdienèr

Een jonge knul die altijd achter de meisjes 
aanzit. „Da d’is en blèf ne mèskesgek” = die 
verandert niets, die blijft achter de meisjes 
aanzitten.

Moeder. „Ons moeke” = ons moeder. Wij 
zeiden nooit „mijn” moeder, maar altijd „ons” 
moeder. Zij was niet alleen mijn moeder maar 
van ons allemaal, vandaar: ons moeke.

= Een misdienaar. „Vroeger stiktenut van de 
miesdienèrs, mar tegeworrig is ‘r moeilijk aon 
te kome” = vroeger waren er misdienaars 
genoeg, maar tegenwoordig is er moeilijk aan 
te komen.

Een H.Mis. „De Mies doen” = de H. Mis 
opdragen. „De pestoor dee de mies” = de 
pastoor droeg de H.Mis op. „Vroeger deje ze 
iederen dag nog twee miesse, mar tegeworrig 
aljeen in ’t weekend nog” = vroeger droegen 
ze iedere dag nog twee missen op, maar 
tegenwoordig alleen in het weekend nog.

Een meisje. „Gij ben’d’un schwóón mèske 
geworre” = jij bent een mooi meisje 
geworden.
Een flink aantal jaren geleden werd het 
volgende liedje gezongen: 
„ Gifde gij oew haand is mèske 
kek me nog is efkes aon 
wilde gij meej mijn vier daoge 
naor de Bikse leut toe gaon 
wilde gij meej mijn dan is daanse 
en lachend dur ’t leven gaon 
dan kun d’r op di aordseplekske 
wir ‘n jil jaor tegenaon "



Mies

Neve/neffe

Neve of Neffe

Mosse

Mosse

WE ZEN WIR TÈNE.
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= Naast iemand zitten. „Neffe wie zitte gij in ’t 
smartlappekwóör” = naast wie zit jij in het 
smartlappenkoor. „Ik zit neve Jaaske Schot” = 
ik zit naast Jo van Endschot.

= Morsen in de betekenis van morsen bij het 
inschenken van iets of bij het eten van iets. 
„Da’s toch ne mossert” = dat is toch een 
knoeier. „Da’s net ’n klèèn jong, die most 
altij” = dat is net een klein kind, die morst 
altijd.

Mis-niet raak-emaast. „Da’s mies” = dat is 
niet raak. „Ge zit mies” = je zit ernaast. „Hij 
schoot twee kjeere op n’n haos, mar ’t was 
nog mies” = hij schoot twee keer op een haas, 
maar het was nog niet raak.

= In de betekenis van niet zuinig zijn, onnodig 
veel geld uitgeven of onnodige dingen doen 
en dan naderhand weer veranderen, nergens 
naar kijken. „D’n dieje, die most toch ok 
overal meej hé” = die kijkt bij alles wat hij 
ook doet echt nergens naar.

Naast. „Jirreluk is jirreluk, ge wit veul mar 
nou zitter toch flienk neve/neffe” = eerlijk is 
eerlijk, je weet veel, maar nu zit je er toch 
helemaal naast. Dat was in de betekenis van 
ernaast zitten in het verkondigen van een 
mening.



NOG EVEN OP EEN RIJTJE:

Door: Kees Nagelkerke.

Ne móófel
Lulle
Ne lullemaaier 
Lurruke 
Laoije 
Ne mulder 
De mulder 
Ne meule 
’N meulepèrd 
’N mèske 
’N mèskesgek 
Moeke 
’N Mies 
Ne miesdienèr 
Mies 
Neve/neffe 
Neve/neffe 
Mosse 
Mosse

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

Deel 4.
(deel 1: klepel nr. 21 blz. 8)
(deel 2: klepel nr. 22 blz. 26)
(deel 3: klepel nr. 23 blz. 10).

een slok, een mondvol.
goed kunnen praten
iemand die kletspraat verkoopt 
ongeïnteresseerd met geluid opdrinken 
laden/inladen/opladen
een meikever
de molenaar
een molen
een grote flink gezette vrouw
een meisje
iemand die achter de meisjes aanzit
moeder
een H.Mis
een misdienaar
niet raak
in een mening ernaast zitten
naast iemand zitten
morsen bij het inschenken.
niet zuinig zijn.

In de voorgaande Klepel plaatsten wij de eerste drie brieven uit de 
serie van 20, welke tijdens de oorlogsjaren naar de Beekse 
jongemannen in Duitsland werden verstuurd door leden van de



BEEK, 26 December 1943.
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Katholieke Actie. Omdat het niet echt interessant is om al deze 
epistels te publiceren hebben we nog drie brieven geselecteerd, die 
ook nog Beeks nieuws uit die periode vermelden.
Met het slotwoord van kapelaan v. Kuijk (bij het samenstellen van 
de brochure al niet meer in de parochie werkzaam) en de lijst van 
alle namen van degenen die in Duitsland te werk waren gesteld.
Brief nr. 7 doet melding van de „genade-weken”. Èn wij konden 
ook beslag leggen op het programma hiervan, zoals u op de 
volgende bladzijden kunt zien.

7de BRIEF.
Beste Vriend,

Gisteren vierden wij het Hoogfeest van Kerstmis, het feest van de 
vrede op aarde aan alle mensen, die van goede wille zijn, d.w.z. aan 
hen die Gods geboden onderhouden, die zowel in hun persoonlijk 
leven als in hun leven in de maatschappij Christus erkennen als 
Koning. Zij hebben de ware vrede en alleen dan kan er vrede op 
aarde zijn, als allen Christus erkennen en dienen. Denk aan de 
spreuk „Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ Wat er ook met ons of 
rondom ons gebeure: wij blijven trouw aan Christus”.
De weken voor Kerstmis zijn druk geweest in onze K.A. We 
hebben 4 adventsavonden gehad: voor de mannen en vrouwen, 
jongens en meisjes. Veel jongens, over de 200, waren aanwezig. ’N 
Pater van het Liesbosch hield ’n causerie in het Patronaat. 
„Advent”, zo sprak hij, is een tijd van verwachting. De wereld 
wachtte vóór 2000 jaar op de komst van Christus. Nu echter zijn we 
nog in verwachting naar ’n betere wereld. Ook nu zijn we in 
verwachting naar Christus’ Rijk, want zonder dat Rijk geen betere 
wereld.
Op Dinsdag, 7 December sprak een Pater Capucijn uit Breda over 
het nieuwe jaarprogram van de Kath. Actie , dat heet: „Naar het 
RIJK van CHRISTUS”. Je ziet wel, weer een punt, heel actueel, 
bestemd voor de tijd, waarin we nu leven. Ons jongenskoortje van 
de K.A. luisterde de bijeenkomst op met het zingen van enige 
kerstliederen.



illf itwko bkl VWffj lhVrW!^.A4

GENADETOEN

<[.< Jc Eiw Pi’lfl* IkJenipte L‘h-! vmj lid Rdniklw Srpp

I

5.

‘Ir lip CM;

lid i.rL’aiim «iL.nE
I

DE KATHOLIEKE ACHT.

-15-

14-26 December 1945 
ie BLEI N.B.

Parochianen!

1.1(4 VWf (Ir Gciidiwleo-

bhii nuiit !•' validen

<411 I ft Klj lAtPC llï|>

II M;rt» MlAUarcr Vin

r^ü lid Irïm . li'Ih fóffi biUj.' ti.ni

II ''ö-nimolf-i

Bi'll allen

kont uilen rn |ni«|c'i!I!

A".\ ’.’wtu ■ dü .*.>;•
Gr k-i. nün rwi'sl £ a a.jn Mini: 
n Mcdïf. 'la n.j a.iid ƒ■/’.?, 
dat -ite ipItE, j x«r 'j:_ 
Mum, irx-t niKeer 
;.aj it ik Jeins n-xl* vnra.V.
« dit ik ■-••■o,- > •■ .”3 Z.j.l Kelk

N 1». (w '-■ ir| =■• ril l Jil'ib r. . >• ;'lu:» !•'. Jld 

ilu W Alle ;;Ibr-rsi tij» vnjl.l 

Brt; c>v I afcilk-1! Grt.gt.'iftiz-.ulie.

1

O, ]?:!!, R3<' 4t t] 
Li srarta en ia ithwöd 
niill [\l%’ n u !«': 'S-j WïTVfl1. 
<fe; ik b»>j kven i|r Uw IkoC, 
dal :i r.a.- kv<n :-fc ?i, 
m ik i'i ’rr» 
«11 WJ.<ckrétil':r. tami

4
'I

O Go-' G’i liib: i'41 :xk;er 

ÏC*. Ö.'A?J.‘.ifte|i|K i. 
ik ill U jJtör fekta : t«tt 
• ;C- r/Svu'.VCiklUU. 1*JJX 

k U thm fi-‘ .d. '.r-ceivj 
O L-ai nt; a ftj ’..y ?.in sf« vx 
fedjtik (k-e fid t' ü tkntÊ

l)c hlliülide Atl-* vii'. ui?r Pwirhic rwpl l 

allen dtiir-fn.! np. <1 (e njn.ni »-n (leie fcdAxBiWtt, 

V ’ i’" 7lj-l Av'*;.. \il !»W?i «u
i \Ó.'IJ liAefi Ite' duin Lttijl ril Wafllrkn *i< '.r.llf/rn kl 

( kv(ii '.Lr /iel

Lslm «ij ï'<‘^-;i M *atr 

VttTMiAl.1 n,.



PROGRAMMA PROGRAMMAï

VROUWI5 ® Ml»!!? !»n» n j» HOTS aJONGEXS lm 15 f..-

J
6

1

.< 15 l)c< A*.

I ind*. Kui.

-16-

Vrir:pls; .‘2

Hrl'sU' uk WirflJij I’ L’n ■

Vlffct 24 ÜfirtoU'.

li^lifc:»W. •- <; IJ r

J’ l*i! rbl

li Jwll J» LrJüli* 11 {Xmlsr.

IkïdmLe 16 I Wrr

& l-ü-iif ) i P. v'-||pr.

DuuMit 21 IktfflU

i’d“'?!e ik [fcolig >1

Ikk ’■ .■;! fV’-rtb'j

A. tLsca ïSm.

9 :if i |. M SKf!:S 

' v< .Miuwii, 

' «Wij.

ld ■&•! tVtJ:!:.'. S»xvfMi^x*<v

Swöoleo >«i -k Swfiwaitx

:« 'ƒ out M> -ui

Zh-J»: M Ixr.’xlw

I S! Lw« li: p.'
. R iJ ! <; • Mjj. ■ ■’ ■iU' 

j v; ’mw« :ÏLt. 1

<k mBVFM
tul BH

(!'«.<*< iskaUofW»!;
j: •■robrvi» .''Luxi1 'A fflr^?n=. 

, klit n>;r;ci> uid

ir.^un«XWNr&i;
mu: H Mi* i ui* l 

Biir. \ f • ««!

5 uur i»,u ïr
1 «mr :if! tadr*

Zneóf > Xtfjltlïj 

itnki tk d M^*u' Pcmm. 

.'.!* <rw 11 (■;<,««

’/ilnlj ƒ:

llw^lttü tx LkJui’i

Ab-.avf H. (.ia'tuui*

Lui on

ZwwLf iï KriSikj.

rlr Mi'j’.i: ^rl'

A'f-.utiif H. Cttmiii*.

MttnJaf J0 Ihcjil-

1 uii l‘ )!;■ >ir.'^n ! •. ..'■(■.<■ T« 

’ - nr: vor JLa.-Jfili’fl. ÏJ«' i

«■<; Lfl>»n «■itrul.'

J'.ii'Ahi: -,i’/'

4t r om: r.ï;i >.ki bi i-.: □ wh:w.d.‘ 
ttr «M i iw nid U’ i'-i Lvh •

Xa .k» FifLinif.F WW, Jr £V«WX
U ad wrjiulx Samwl-^.f-hi'' t»'f lirart^ Hff 

•$jA;|r. r.n .YvrxTfnlfli.

Ztlwkj 2*1 IJmriVt

*.« Kftónt. 

\i<r»rr ;l («hnni-r. 

L-! b»! f ft4pc»£jih.



-17-

Frans Boot (geheel rechts) op de houtzagerij in de buurt van Peenemunde. 
(boek „oorlog op de beek”)

En tenslotte hebben we nu de Genade-weken meegemaakt: van 14 
tot 26 december. Deze werden gegeven door twee Paters 
Redemptoristen van het Retraitehuis in Seppe. 5 Dagen voor de 
vrouwen en meisjes en 5 dagen voor de mannen en jongens. Dit zijn 
zeer nuttige weken geweest, want hoe beter de mensen hun 
katholiek geloof kennen, hoe beter. Dit zult ge in den vreemde wel 
het beste ondervinden, nietwaar? En hoe beter men z’n geloof kent, 
hoe beter men ook als apostel kan optreden, waar dan ook. Dan 
heeft men meer durf, meer moed, meer overtuiging! En hoe beter 
men als apostel kan optreden, des te beter lid van de K.A. is men.
De genade-leer is een zeer voornaam punt van onze Christelijke 
Godsdienst, beste vrienden. Van de genade hangt alles af. Door de 
genade zijn we kinderen Gods, Broeders van Jezus Christus, 
tempels van den H.Geest, erfgenamen des hemels. Het bezit van de 
genade loopt uit op het bezit van de hemel. Zonder genade raken we 
in de verdoemenis. De genade is het leven der ziel, zonder genade is 
onze ziel geestelijk dood voor God. Zonder genade zijn al onze 
goede werken dood, met de genade in de ziel worden al onze daden 
verdienstelijk voor de eeuwigheid. Beste Vriend, bewaar de genade 
als de kostbaarste schat die gij bezit.



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

’n Aansporing

13e BRIEF.

BEEKN.B. 1 Mei 1944.Beste Vriend,
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Vooral het jaar 1944, laat het een jaar zijn van genade voor de ziel. 
Ik wens je alle goeds toe naar ziel en lichaam in 1944.
‘n Zalig en Gelukkig Nieuwjaar namens heel de K.A. van Beek, de 
Propagandisten, het Comité voor de mannelijke Jeugd, Leider en 
Directeur, en met m’n priesterlijke zegen sluit ik dan.

Verder nog de brief van Kapelaan van Kuijk van mei 1944 en 
de parochieleider Dré Renne van juli 1944. Zo heeft u in elk 
geval een beeld van de gedachten van het thuisfront, welke voor 
onze mannen in Duitsland op papier werden gezet.

VOOR CHRISTUS ONZEN KONING ! 
GOD WIL HET ! AMEN.

Als we deze brief verzenden, dan is juist de Meimaand begonnen. 
De maand, waarin 4 jaar gelden deze rampzalige oorlog losbrak 
over ons land en waarvan gij nu nog de gevolgen ondervindt. Laten 
we in deze maand eens bijzonder bidden voor Maria, de Koningin 
van de Vrede, opdat zij spoedig de vrede mag bewerken.
Beste Vriend, met onze Katholieke Actie in Beek gaat het zeer 
goed. Er zit levenskracht in ! Er wordt gewerkt, er wordt geijverd ! 
32 Jongens van 17, 18, 19, 20 jaar volgen op ’t ogenblik een cursus 
van 3 maanden, elke week een avond, waarop ze worden ingeleid in 
het werk van de K.A., de betekenis ervan en wat zij er voor moeten 
doen, ’t Is een groep van actieve kerels, die veel zijn gaan voelen 
voor de belangen van ’t Godsrijk op aarde.
Ja, dat is ook wel de moeite waard ! Als ge eenmaal een goed

Nu: een herinnering 
„apostolisch” te zijn.

aan de Meimaand en



Kerk en Vaderland ! Blijf sterk,

J. van Kuijk, Kapelaan.

Gegroet, de 4 K.A.-mannen.

-19-

begrip daarvan gekregen hebt, dan hebt ge er ook alles voor over. 
Dan is geen moeite je teveel. Dan is het steeds: „Hij (Christus) moet 
heerschen!” en daar gaat heel je leven naar staan. Je wordt 
„Apostolisch”, zo noemen we dat! Ja, want weet ge wel, dat een 
christelijk leven niet goed kan zijn of het moet tevens „apostolisch” 
zijn. D.w.z. ’t moet strekken tot verbetering en tot een licht en een 
steun in het leven ook voor anderen ! Je bent niet voor jezelf alleen, 
je bent het ook voor je medemensen. Daarom zeide Christus tot Zijn 
volgelingen (dat zijn ook wij): Gij zijt het licht der wereld, gij zijt 
het zout der aarde”. Zoals het licht moet schijnen rondom, zo moet 
ook Uw licht, d.i. Uw geloof, Uw christelijk leven, schijnen ten 
voorbeeld voor de anderen. En zoals het zout dient om de spijzen te 
doordringen en ze smakelijk te maken, zo moet ook het christendom 
dienen om heel de wereld op te heffen uit de materie en ’t vlees, ’t 
lagere en ’t zinnelijke. Denk jezelf de Katholieke Kerk eens weg, 
wat zou er van de wereld geworden?
Beste Vriend, ge ziet dus wel: je bent niet katholiek voor jezelf 
alleen ! Steek dus je katholieke overtuiging niet onder stoelen of 
banken. Maar wees een licht en steun voor anderen.! Wees dus 
„apostolisch”. Wanneer er ooit een tijd is geweest, waarin de Kerk 
jullie als leken nodig heeft om apostolaat in je omgeving uit te 
oefenen, dan is dat nu !
Blijf trouw aan God en 
onwankelbaar, standvastig, vol moed! Christus en de Kerk en je 
Vaderland, ze rekenen op je! Jij moet daar, waar je nu bent, op de 
bres voor hun belangen. Jij bent verantwoordelijk voor alles, watje 
doet! Je hebt een grote verantwoording, n.1. deze: Te doen wat God 
en de Kerk en je Vaderland van je vraagt. En dan, Vrienden, 
vertrouw niet op jezelf (geen opschepper worden), maar vertrouw 
op Gods’ genade. „Uit mijzelf kan ik niets, zo zegt Paulus, maar ik 
kan alles in Hem (Christus) die mij versterkt”. Met beste groet, al 
wat wenselijk is, en mijn priesterlijke zegen,



Beste Vriend,
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VOOR CHRISTUS ONZEN KONING !
GOD WIL HET ! AMEN. BEEK N.B. 24 Juli 1944.

’t Is reeds lang geleden dat ik U een briefje heb geschreven. De 
reden hiervan is, dat ik ruim drie maanden ben ziek geweest. Maar 
nu ik weer hersteld ben, wil ik graag weer eens, langs deze weg, 
met m’n K.A.-vrienden in de vreemde, in contact treden.
Hoe gaat ’t zoal met je? Altijd nog gezond en wel? ’n Goede 
gezondheid is toch maar een grote weldaad. Dat besef je nog ’t best, 
als je deze ’n poos moet missen en enige tijd aan je ziekbed 
gekluisterd bent. En als onze lichamelijke gezondheid al van zo’n 
groot belang is, hoeveel te meer geldt dit voor ons zieleleven? Ja 
zelfs al zouden wij alles moeten verliezen, als wij onze ziel 
ongeschonden bewaren, bezitten wij een grote rijkdom. Daarom, 
beste vriend, laat steeds onze leus zijn: „Een gezonde ziel in een 
gezond lichaam”. Het laatste hebben wij niet altijd zelf in onze 
hand, doch voor de gezondheid van ons zieleleven, kunnen wij - 
met de genade Gods - wel zelf zorgdragen. En dat is toch het 
voornaamste, hé.
En, waarde vriend, hebben jullie in Duistland ook al iets gehoord 
van de verschijningen en voorspellingen van O.L. Vrouw van 
Fatima? Niet? Nou, hier wordt er reeds veel actie voor gevoerd, 
hoor. En als Paus en Bisschoppen ons hierin voorgaan, is het zeker 
een taak van de K.A. hieraan mee te werken.
Fatima is een klein dorpje in Portugal. Reeds tijdens de vorige 
oorlog is hier O.L. Vrouw verschenen aan drie kinderen en heeft 
toen wonderen en voorspellingen gedaan omtrent deze oorlog. Deze 
voorspellingen zijn op bevel van O.L. Vrouw, door de drie kinderen

Nu weer een brief van den Parochialen Leider: Deze heeft het over 
O.L.Vrouw van Fatima.
17de BRIEF



DRÉ RENNEN.

SLOTWOORD.
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KATHOLIEKEN VAN BEEK, MANNEN EN VROUWEN 
PROPAGANDISTEN, JONGEMANNEN.

als een geheim bewaard. Doch Lucia, de oudste van de drie, die 
thans kloosterzuster is, heeft nu enkele van deze geheimen mogen 
openbaren en heeft ze als een boodschap van de H. Maagd Maria, 
doorgegeven aan de wereld.
O.L. Vrouw heeft daarin een verzoek en een belofte gericht tot ons 
allen. Zij heeft ons gevraagd veel te bidden voor de bekering der 
zondaars, eerherstel te geven, en ons zelf toe te wijden aan Haar 
Onbevlekt Hart. En zij heeft daaraan direct de belofte toegevoegd: 
als men gehoor geeft aan Mijn verlangen, zal Rusland zich bekeren 
en zal er vrede zijn”. Is dit geen heerlijke belofte? En is het niet 
alleszins waard ons uiterste best te doen om aan Maria’s verlangen 
te voldoen en daardoor van Haar te verkrijgen, de bekering van 
Rusland en de vrede? De H. Maria heeft ons voorts nog gevraagd, 
vijf achtereenvolgende eerste zaterdagen der maand, speciaal te 
vieren door Biecht, H. Communie, Rozenhoedje en een kwartier 
lang de geheimen van de Rozenkrans te overwegen. Wie dit alles 
doet met de intentie, eerherstel te geven aan Haar Onbevlekt Hart 
voor de beledigingen Haar en Haar Goddelijken Zoon aangedaan, 
belooft de H. Maagd in het uur van hun dood bij te taan met alle 
genaden nodig voor hun eeuwige zaligheid. Te Fatima leerde zij ons 
het gebed „Mijn Jezus, het is uit liefde voor U, voor de bekering der 
zondaars en tot eerherstel van de beledigingen het Onbevlekt Hart 
van Maria aangedaan”. Dit gebedje moeten wij dikwijls bidden, 
speciaal, als wij God een offertje hebben aan te bieden.
Waarde Vriend, gij wilt toch zeker ook wel meedoen aan deze actie 
van O.L,. Vrouw van Fatima, althans voor zover gij daartoe in de 
gelegenheid bent? Schrijf het ons eens.
Inmiddels verblijven wij, na hartelijke groeten van Uw Directeur, al 
Uw K.A.-vrienden, en speciaal Uw Par. Leider.



LIJST VAN MANNEN EN JONGE MANNEN

EENS IN DUITSLAND TE WERK GESTELD.

apr42-jun42
4.
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Op ’t Feest van St. Willibrord, 
Zundert, 7 november 1945.

apr43-jul43 
mei43-jun45

Duisburg.Oberhausen.
Eslingen-Mettingen,

Moërs
Schwarzenbeck

JOS. VAN KUIJK
Rector St. Anna-Pensionaat 
Zundert.

Laat deze Brochure voor U en voor mij een Blijvende Herinnering 
Zijn: aan onze wederzijdse goede verstandhouding, aan het 
aangename werk, dat ik onder U heb mogen verrichten en aan de 
goedwillende medewerking, die ik altijd van U heb ondervonden.
En vooral voor U, beste Vrienden, eens in Duitsland tewerkgesteld, 
laat deze Brochure voor U zijn: een waardevol bezit, die gij 
tesamen met Uw souveniers geheel Uw leven zult bewaren en die 
bij U steeds vele herinneringen uit die tijd zal wakker roepen. Laat 
de lessen, in deze Brochure U meegegeven in die moeilijke dagen, 
voor U nog steeds ’n opwekking blijven tot vele en verschillende 
deugden, waardoor gij Uw leven schoner en gelukkiger kunt maken. 
Laat ze bij U ook steeds een vlammende Liefde voor het 
Vaderland wakker roepen, dat in die dagen zo wreed werd 
onderdrukt, beroofd en verwoest door een meedogenloze, barbaarse 
vijand.
Moge deze Brochure, hoe nietig ook strekken tot Gods meerdere 
Eer en Glorie,
moge zij een bijdrage, hoe klein ook, zijn tot Heil van Christus’ 
Kerk op aarde,
moge zij verder voor U en voor alle Jongemannen ’n aansporing 
zijn tot ’n sterk, strijdvaardig en apostolisch Katholiek Leven, 
en moge zij tenslotte ook een bijdrage leveren tot de geestelijke en 
morele wederopbouw van ons dierbaar Vaderland.

1. Ant. Aarts Valdijk
2. Jan v. Baal Overbroek

Stuttgart
3. Jan v. Baal Grintweg

Ant.Balemans Kl.Overv. jul43-mei45



aug42-mei45

8. aug42-aug43

9.

bij

mei43-mei4529. Adr.Goos,Steenakker

30. Mar.Goos,Steenakker jun43-jun45
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31. Jan Goos, Enter
32. C. de Graaf,Beeksestr
33. C.de Graaf, Kl-Overv.
34. A.de Graaf, Moleneind
35. J.de Graauw,Grintweg
36. C.de Graauw,Beeksestr

5.
6.
7.

jul43-dec43 
jan43-oct44 
Aug42-oct42 
nov42-jan43 
aug43-apr44 
jun43-mei45

mrt43-mei45 
nov43-ju!45 
jun43-tnei45 
jun43-mei45 
aug43-apr45

jun43-mei45 
jun43-mei45 
jun43-feb44 
apr43-mei43 
jun43-mei45 
jun43-jun45

feb43-mei45 
jul43-jun45 
oct42-jun45

Keulen
Geesthacht (bij Hamburg)

Peenemunde,Pölitz,München
Leipzig,Stassfurt
Peenemunde,Leopoldhafen,

Zwiring in Mecklenburg 
Mainz, Keulen
Obemdorf
Obemdorf (am Neckar) 
Düsseldorf,Ameren, 
Breslau,Glatz
Düsseldorf,Wuppertal,Stijer, 
Malhn,Neurenberg,Breuten- 
bach,Zwand
Obemdorf,Karlsruhe, 
Zwoëitz
Glinde bij Hamburg
Neuss
Keulen
Keulen
Rubbestadt
Dordtmundt-Westland 
(Sijldt),Bremen, Farge

Rottweil am Neckar 
Rensburg bij Kiel 
Essen
Neuss
Essen,Nülheim
Stuttgart-F euerbach
Berlijn
Obemdorf am Neckar
Rottweill
Glinde bij Hamburg 
Mülheim
Münster (Westfalen) 
Rassstadt-Baden,

Rostock
Rottweil
Hessich-Lichtenau

ju!43-jun45 
ntei42-jui42 
jan43-jun44 
jun43-....44 
jan43-feb44

Ant.Balemans Kl.Overv. nov42 -jul43 
Ger Bervoets Overbroek jul43-mrt44 
D.v.d.Bogaert, Markt

15. P.v.Elteren, Groenstr
16. P.v.d.Enden, Spoorstr
17. C.v.d.Endschot, Heikant jul42-dec44
18. Chr.Franken,Grintweg
19. Jan Franken Heikant
20. Adr.Franken, Enter
21. Jan Frijters, Groenstr
22. H.Frijters, Kapelstr
23. Adr. Geerts, Overbr

Langebrand
24. Seb. Geerts,Overbr
25. W.v.Gils, Heikant
26. P.Gommers, Enter
27. Adr.Gommers, Overbr
28. H.Gommers, Overbr

Fr. Boot Groenstr
Pölitz
Bart Boot, Groenstr

10. P.Boot,Groenstr
11. Adr.v.d.Broek Krekelp

Kassei
12. Mar. v. Dongen, Grintw jun43-jun45
13. Adr.v.Dongen, Grintw
14. J.v.Elteren, Groenstr

C.de
A.de
J.de
C.de


ju!43-jun45

45. J.v.Kuijck,Steenakker mei43-mei45

jun43-mei45

64. Adr.Sprenkels,Beeksestr jul43-mei45
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56. Mar.Peemen,Westrik
57. J.Peemen,Zanddreef

58. P.de Peijper,Tuintjes
59. C.Poppelaars, Emer
60. Ant.Roelands,Emer
61. J.Roovers,Kapelstr
62. W.Roovers,Zanddreef
63. Cor Sterkens.Kapelstr

65. P.Schalk,Gr.Overveld
66. J.Schalk,Heikant

37. P.v.Gurp,Overbroek
38. H.de Hoon,Kapelstr

jun43-oct43 
aug42-mei45

jun43-mei45 
ju!43-mei45 
jun43-mei45 
mei42-nov42 
nov42-jan43 
aug42-dec44

jan43-apr44
jun43-jun45

jun43-jun45 
sep42-mei45

jul;43-aug43 
jan43-sep44 
mei43-nov43

ju!43-mei45 
aug42-sep44

ju!43-jun45 
apr43-mei45

46. Adr.Klijs, Bosdal
47. H.de Laat, Overbroek
48. Jac.Locks,Beeksestr
49. Jac.Machielsen,Groenstr jun43-sep43
50. Adr.Moelands,Groenstr mrt42-mei45
51. Jan Moerkens.Heel

52. Jan Moerkens,Burgst
53. Wout de Nijs,Beeksestr jun43-mei45
54. Fr.Oomen,Overbroek
55. P.Peemen,Overbroek

39. W.de Hoon, Zanddreef jul43-mei45
40. H.Huijbrechts
41. Jan de Jong, Grintweg

42. Adr.de Jong,Grintweg jun43-nov43
43. P.de Jongh, Westrik
44. Adr.Kleemans,Groenstr aug42-jan43

Glücksburg
Berlijn, Hare.Zwissenheim, 
Wilhelmshafen 
Wutöschingen 
Wutöschingen
Keulen, Rhienhausen, 
Hohenhutberg 
Strassburg 
Kiel,Mame 
Peenemunde,Pölitz, 
Oberhausen 
Düsseldorf,Wuppertal,Stijer, 
Neurenberg 
Dinslaken
Neuss 
Oberhausen
Süssen bij Würtenburg 
Rottweil

ju!43-overleden Flensburg-ürwik,Hannover- 
Misburg (over], 20feb45 in 
Neuengamme) 
Ulm am Donau 
Süssen 
Mettingen
Duisburg,Westregeln 
Rostock,Brünswijk 
Neuss
Isny,Tettnang,Wijngarten, 
Baien,Fürt 
Giengen,Mergelstetten 
Lübeck
Lutjenwestedt (Rendsburg) 
Essen
Duisburg 
Keulen, Lingen,Ems- 
buren. Lonen 
Dordtmundt,Ham,Münster 
Berghame,Kame
Giengena/d Brens,Mettingen 
Peenemunde.Pölitz 
Sterkrade,Leipzig,Sassfurt

P.de
H.de
H.de
W.de
Adr.de
P.de


mrt43-jul45

ONZE KRIJGSGEVANGEN WAREN:

ANNEXATIE HAAGSE BEEMDEN 1-7-1976.

Door: Kees Nagelkerke

-25-

Jan v. Endschot, Schoolstraat 
Adr. Klijs, Beeksestraat 
L. Otten, Schoolstraat 
A. Otten, Tuintjes.

Ook aan hen brengen wij een eerbiedigen groet, want ook zij hebben geleden ter 
wille van ons Vaderland I

mei42-jul44 
jun43-jun45

Rottweil (am Neckar) 
Frankfort (a N), Bebra] 
Jena
Lübeck
Ossenlebe
Neuss
Keulen
Neuss,Keulen
Neuss
Rottweil (am Neckar) 
Scheule bij Nortdorf 
Rottweil (Marseille) 
Scheule bij Nortdorf 
Glinden bij Hamburg 
Lübeck

67. A.Schuijbroek,Groenstr mei43-jun45
68. A.Verwijmeren.Heilaarstr oct43-mei45
69. Jac. de Visser,Overbr
70. WimVissers,Westrik
71. Adr.Voesenek,Overbroek aug42-aug43
72. Ant.Voesenek.Overbroek jan43-sep44
73. Jan Voesenek,Beeksestr aug42-feb43
74. Fr.Vrijvogel.Overbroek jan43-sep44
75. Mart.Vrijvogel,Westrik jan43-sep44
76. Jan .v.Welt,Grintweg
77. Jan Weterings,Kesteren jun43-jun45
78. J.Wildhagen.Zanddreef mrt43-dec45
79. Adr.Wildhagen,Zanddr jun43-jun45
80. Jan.v.Wolven.Groenstr jun43-mei45
81. Chr.v.Zundert,Gageld.str jun43-jun45

We zijn dan wel door Breda geannexeerd per 1 januari 1997, maar 
al in 1976 is een groot, landelijk en vooral ook mooi gedeelte van 
Prinsenbeek geannexeerd. Het grootste gedeelte is volgebouwd 
(Haagse Beemden) en enkele gedeelten zijn onaangetast gebleven 
(o.a.. Burgst).
Indertijd schreef ik in Modem Prinsenbeek een 14-daags artikel 
onder de naam „Beekse Kanttekeningen”. Alle mensen, die toen in 
dat gebied woonden dat werd ingenomen door Breda, werden door 
burgemeester en wethouders van Prinsenbeek uitgenodigd op een 
zeg maar: „Annexatieavond” bij café Marktzicht. Burgemeester 
Baetens belde mij toen op en vroeg of ik van deze avond een
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______

was.

„■.-i.y . - - ------------------ ■................................ : ‘ ■ .■■.<...

„Beekse Kanttekening” wilde maken. En dat deed ik. Dat was in 
november 1976 en het is uiteraard best leuk om het verslag van die 
avond nog eens te lezen. Het is tenslotte al weer meer dan een kwart 
eeuw geleden.

nl -121



„We wiesen u al lang, het meutelde al tien jaar. En toch kom ut dan, 
'ast eenmaol zo wijd is, hard aon. De hoge pieten hebben beslist en 
niemand kan ut nog tegenhouwen. We zen de Haagse Beemden 
kwijt en we krijgen ze nooit mir terug. Eens gegeven, blèft gegeven. 
En zo ist en nie aanders. We snappen best da Breda da mooi stuk 
Beek gère wult, der zullen er wel meer zèn die da wullen. Ze 
zouwen ut liefst jil de Beek gepakt hebben, mar da’s nie gelukt. 
Da’s ok de enige troost die we overhouwen.
Veur de nieuwe bewoners van ons durp un korte toelichting. Breda 
is un groeistad, motten nog veul bouwen, mar hebben gin grond 
genoeg. Dan lijven we de Beek en Teteringen mar in, zeeën ze un 
tiental jaoren geleeën. Mar de Beek zee: „da gebeurt nie en er kwam 
un komité tegen de annexatie, want zo noemen ze da. We 
prebeerden sliemer te zèn dan de hoge pieten en de burgemeester 
met zijne staf hieuw zunne poot stijf. Onder de leuze „Prinsenbeek 
kan zun eigen boontjes doppen” hebben we haandtekeningen 
opgehaold en veul ok. Ut geval wier in de twidde kaomer 
behaandeld en ja, daor zitten meesen mee tietels veur der naom en 
daor kunnen wij nie tegenop. Toen ut er alle schijn van kreeg 
dagget toch gieng gebeuren heeft de Beek nog un leste poging 
gedaon en ut volgende veurgesteld: As Breda dan zo verlegen zit 
om grond, pak dan de Haagse Beemden, dan kunde ge voorlopig 
vooruit mee bouwen en blèft de rest van de Beek un zelfstandige 
gemeente. Ge snap wel dat onze burgemeester zoiets nie gère dee, 
mar ut waar un noodoplossing. En de geleerden trapten erin, vonden 
ut veurstel nog niet zo gek en de kaomerleden gaven goedkeuring. 
Inmiddels is da wir ennigte jaoren geleeën en het wier stil rondom 
de annexatie. Er wier op de Emer af en toe wel un huis of boerderij 
afgebroken, mar veur de rest hoorden we nie veul. We zeeën wel 
tegen mekaor as we naor Ko Boeren fietsten, wa wordt ut op de 
Emer toch kaol, mar daor bleef ut bij. En nou per 1 juli a.s. gaot ut 
menens worren. We kunnen hoog of laog spriengen, mar over 
twientig daogen zèn we un groot stuk van ons eigenste durp kwijt 
en veur goed!!! Witte da Breda mee 25 precent wordt uitgebraaid? 
Da stadje is nou 6000 hectare groot en ze krijgen er zomaar 1548 
hectare bij. Da’s nie gepiest en toch nat.



Veranderingen: van boerderij naar pastorie.
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En dan nog te weten wa veur un stuk. Wa denkte van Burgst? As 
klèn kiend leerden wij op de Burgstse vijver schètsen en leefden wij 
ons uit. En as wa ouwer worrende jonge meid of jonge kérel konde 
daor zo hard vrijen as ge wou tussen de padjes mee 
rododendendrons. En nie alleen Burgst is mooi, er zén in da groot 
stuk meer mooie plèkskes. O ja, die mooie plèkskes zullen er gerust 
blijven nou da stuk Beek Breda is, mar veur hoe lang? De stad mot 
toch gaon bouwen en er wordt veurlopig 500 hectare grond besteed 
veur de huizenbouw en nog veul flats ok. Nou, dan zal er toch hier 
en daor wel un bompke uitmotte denk. Mar meesen, gedaone 
zaoken nemen ginne keer, ut is nou toch te laot. De stad doe mar 
wattie nie laoten kan en as ut in ut algemeen belang is (en da is ut), 
dan zullen we er toch vrede mee motten hebben. Mar we zén nog 
meer kwijt dan die ruim anderhalf duzend hectare Beekse 
natuurgrond, want we zén ok zo’n vijf a zeshonderd beekse 
medeburgers kwijt. Ge kunt oe eigen toch aarnper veurstellen da die 
meesen in Breda wonen. De Grientweg- en Kaaihoefbewoners, de 
Steenakkerstraat en Emerbewoners zén vort Bredanaars. En as wij
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Luchtfoto Burgst.
da ons eigen aamper kunnen veurstellen dan zal da veur de 
betrokkenen zeker nie meevallen. En omdagget hier gaot om veul 
echte oudere Bekenaren (da noemen de geleerden: autochtone 
bevolking) hebben vanaf heden ok heel wa Beekse meesen familie 
in Breda. Maar ja, der zèn nou eenmaol diengen in de wéreld, 
waarbij get nie veur ut zeggen hét, zo gaot da in un meesenleven, ok 
in ut onze.
En veurige week dinsdagaovond hebben onze vroede vaderen de 
gedwongen verhuizers un zogezeede afscheidsaovond aangebooien 
en ik viend da jil elegaant. Om aacht uur waren er zo’n ruim 300 
haagse beemden bewoners bij Jac. van Dongen op de mart om da 
afscheid mee te maoken. Den burgemeester mee zijne raod waar er 
ok en ok de schout en schepenen van Breda waren present. En nie te 
vergeten ok de bewonerscommissie. Alle bezoekers kregen twee 
konsumptiebonnen aangebooien van de Beekse gemeente en da zal 
mee’de bitterballekes en de blokskes kès, waar ze in de loop van
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den aovond mee rondkwaamen, wel ut leste zèn wa ze gekregen 
hebben. Den aovond waar goed georganiseerd en aachter in de zaol 
stond un informatiestand, daor konde alles vraogen wa ge wou 
weten en op grote laandkaarten konde zien wat er zoals mee da 
gebied gaot gebeuren in de kommende jaoren.

van 
en 

ten 
de

En er wieren natuurlijk ok toespraken gehouwen, liefst vijf aachter 
mekaor. Tsjonge, tsjonge, wa kunnen die mannen ut toch allemaol 
mooi zeggen. De heren Merkx en Baetens, van Dun en Hennekam 
zèn nie op der mondje gevallen. Daor kunnen wij nog jil wa van 
leren. Toon Koenraads praotte namens de betrokken bewoners en ik 
viend dat ie ut goed gezeed heet. En toen de toespraoken klaor 
waren en iedereen un grote enveloppe had gekregen mee infermatie, 
plattegrond en zo al meer, gieng de muziek aan de gang en giengen 
de beentjes van de vloer. Un sprikwoord zegt: „scheien doet lijen, 
afscheid brengt leed”. Toch zèn er gin traonen gevallen en as we 
alles eens op un rijke zetten dan vraogde oe eigen af: „is ut nou 
allemaol wel zo erg as ut lijkt”. Daarom polste ik bij deze en gene 
eens hoe hij of zij dit alles nou ervaort. De een is emotioneel en da 
snappen we, de ander is erg nuchter en da snappen wij ok en un 
derde denkt er wir aanders over. As totale groep geloof, da deze 
aovond positief is ervaren end a waar zeker aon de stemming te 
merken. Want er veraandert in wezen nie zo veul natuurluk . De 
meesten blijven wonen waor ze nou ok wonen, alleen de naom 
Prinsenbeek wordt Breda. Zij blijven

Het college 
burgemeester 
wethouders 
tijde van 
annexatie, 
v.l.n.r. weth. Rienus 
v.d. Westen, burg. 
Pierre Baetens en 
weth. Ben Henne
kam.
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op de Beek naor de kerk gaon en de brakken op de Beek naor 
school. Den Beekse bakker brengt er ut brood en bij mankementen 
komt den Beekse dokter. De boerinnen blijven lid van de Beekse 
KVO, de zaandhazen en snotpegels van de Griendweg, de 
leuttappers van Steenakkerstraat en de black eagles van de Emer 
blijven op de Beek karnaval vieren; Er veraanderen wa klène 
diengen. Ge zul agge akkefietjes hèt naor ut gemeentehuis in Breda 
motte. Trouwens in september komt er op de Emer al un soort van 
dependance te staan, waor ge veur veul diengen al terecht kunt. Bij 
gelegenhèd un aander telefoonnummer en nog wa van die 
klènighedjes. De grootste moeite hebben de meesen mee ut feit da 
ze zich gin Bekenèr mir kunnen noemen. Laot ik enkele reakties 
van de meesen aan u deurgeven. Jirst wa emotionele: ben in Beek 
geboren uit Beekse ouders, ben in Beek naor school gegaon, in 
Beek getrouwd (mee un Beekse), mijn kienderen precies zo, en nou 
ben ik in ene klap, zonder da’k zelf wul, Bekenaar af. Un twidde: 
Al woon ik 40 jaoren in Breda, dan za’k er alleen kommen as ut jil 
hard nodig is en zal ik me na 40 jaor nog diechter bij de Beek dan 
bij Breda voelen. Er waren ok nuchtere opmerkingen, zoas: „e doet 
er toch niks aon”, „ze bakken overal brood”, „as er mar bier is”, „ge 
kun mar ergens dood gaon” en zo al meer. En natuurlijk ware er de 
deurdenkers, die wir un aandere mening hadden zoas: „ik heb 
opgezien tegen deze aovond, mar ik heb ok begrepen da’k de 
toekomst mee vertrouwen tegemoet kan zien”. En er waren rekenèrs 
bij, zo van: „de belastingen in Breda zèn hoger en daor heb ik nie 
om gevraogd” en: „un pek strooi kost vort un gulden duurder”. 
Zelfs un reaktie van: „och, ge bent er wir eens un aovond mee weg 
en as Breda fesoen genoeg heeft, gift die ons ok nog un aovondje”. 
En tenslotte nog een van: „ut is mar veur effekes, want ik staai al 
ingeschreven veur Hagedonk en dan kom ik dus gauw terug”.
Ik zee al, er zèn gin traonen gevallen. Er waar un géve goeie 
stemming. En natuurlijk is ut woar da die meesen liever hadden 
dagget bleef zoas ut was. En nie alleen DIE meesen, ok de blijvers, 
wij dus, vienden het doodjammer da da zo moes lopen. Mar wij 
wienden ok da alleen de naom veraanderd is. Ge kunt nou eenmaal 
van de Beekse mees ginnen stadse maoken en da wullen wij ok nie.



WIE KENT ZE
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De 3e klas van de 
meisjesschool in 
1927. Deze meis
jes zijn nu alle
maal begin 80. Als 
u denkt nog ie
mand te herkennen 
laat het dan even 
weten.

Wij blijven al dees meesen as onze beekse medeburgers zien en ze 
ok zo behandelen. De Beek is nou eenmaal un apart gezellig durp 
en daor horen de meesen uit de polder bij. Modem Prinsenbeek zal 
iedere week wir bij de bredase Bekenaren in de bus komme, omda 
ze in hart en nieren Bekenaren zèn en da zullen ze blijven. De 
beekse Bredanaars blijven in Beek in ut verenigingsleven en bij de 
sportclubs. En as wij strooi nodig hebben hoeven we ok ginne 
gulden meer te betaolen. Tel daorbij nog da de stad heeft beloofd 
veur un goeie opvang te zurgen dan zal ut welliecht nog wel 
meevallen. En we hebben kunnen zien wa den burgemeester van 
Breda toch un aordige man is en dat ie goed kan daansen mee z’n 
nieuwe vrouwelijke bewoners. Ze zeggen ommes nie veur niks: 
„beter van un stad as van un durp”. En wa ge in Breda nie krijgt 
prebeerde mar op de Beek te halen en aandersom. Mar ut is wel zo, 
hoe ge ut ok keert of draait, we zèn de Haagse Beemden kwijt! Da 
vienden we allemaol verschrikkelijk, mar we houwen nog un fijn 
stuk Prinsenbeek over, waor ut goed vertoeven is, in alle 
opziechten. En daor horen, wa ons betreft, zij ut nie officieel, ok de 
Haagse Beemden bewoners bij. En wij zurgen mee z’n allen dat u in 
Prinsenbeek bienen de korste keren veur de twidde keer un 10.000- 
ste wordt geboren. As ut eenmaol zo wijd is steken we de vlag uit 
en da doen ze dan ok op de Emer, Grientweg, Scherreberg, Burgst 
en Gageldonkseweg, omda daor veur ons nog steeds Bekenaren 
wonen



deze omslag werd geschonken door Rabobank Hage-Beek


