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Oelbroecks Heem
Opgericht 7 september 2001

Elfde jaargang februari 2013.
U I T N O D I G I N G.
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de
jaarvergadering. Deze zal gehouden worden op
woensdag 6 februari in ons Heemhuis aan de
Breestraat,
AANVANG 20.00 UUR.
De agenda van de jaarvergadering is als volgt.
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Jaarverslag van de secretaris (zie tekst
nieuwsbrief)
3. Jaarverslag van de penningmeester en begroting
2013.
4. Verslag kascommissie en benoeming van een
nieuw lid kascommissie.
5. Bestuursverkiezing. Aftredend maar wel
herkiesbaar zijn Harrie Peeters en Paul Eling.
Het bestuur stelt voor om hen opnieuw tot
bestuurslid te kiezen. Voor de vacature in het
bestuur is momenteel nog geen kandidaat.
Kandidaten kunnen zich voor of tijdens de
vergadering melden.
6. Plannen voor 2013.
7. Rondvraag en sluiting.
8. Pauze.
Na de pauze zal de heer Jan van Staveren een
presentatie verzorgen over zijn familiewapen.
Het Bestuur.
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Rijwielbelasting
Colofon:
Heemkundekring “Sint Tunnis in Oelbroeck”.
Doel: het bewaren en doorgeven van het
cultureel erfgoed van ons dorp.
contributie: € 15,00 per persoon per jaar;
€ 25,00 per gezin; nieuwe leden
aanmelden bij: Paul Eling, Breestraat 39,
tel. 381521; e-mail p.eling@donders.ru.nl
Werkgroepen:
Fotowerkgroep; contactpersoon:
Marleen Verblakt
tel. 380857
werkgroep dorpsherinneringen:
Jac. van Kempen 381769
werkgroep veldnamen en kruisen:
Harrie Peeters 382240
werkgroep dialecten:
Louis van Loosbroek 383467
werkgroep gebruiksvoorwerpen:

werkgroep archeologie:
Niek Huffels 385223
werkgroep genealogie:
Jan de Kleijnen 0485-383060
werkgroep etalage:
Dorry Eling 381521
werkgroep Land- en Huishoudscholen: Johan
Peters 381620
inleveren kopie nieuwsbrief:
bij Louis van Loosbroek
e-mail: lvloosbroek@home.nl
20 dagen vóór iedere ledenvergadering
bestuur:
Harry van Heijster – voorzitter
Paul Eling – secretaris
Dorry Eling-Remmen – penningmeester,
bezorging Nieuwsbrief + adressen
Harrie Peeters – activiteiten
Marleen Verblakt – activiteiten
Jan de Kleijnen – activiteiten

Hier en daar is er nog wel een, en
mogelijk meerdere, ergens in een la of
op zolder bewaard gebleven: een
‘fietsplaatje’. Een messing plaatje van
3,1 x 5,6 cm met twee gaatjes erin. Het
was jarenlang verplicht om zo’n plaatje
aan je fietsstuur te hebben. De in het
materiaal gestanste jaartallen gaven aan
wanneer het plaatje geldig was, want er
was jaarlijks een nieuwe uitgifte.
1897- 1919
Aan het einde van de negentiende eeuw
nam het aantal fietsen in ons land
enorm toe. Voor een aantal overheden
betekende dat kassa! In het laatste decennium van de 19de eeuw waren er al
steden in Nederland, en zelfs onze eigen provincie Noord-Brabant, die rijwielbelasting inden. Niet dat deze voor
nieuw aan te leggen of te verbeteren
wegen werd gebruikt. Nee, het geld
kwam gewoon in ‘de grote pot’ terecht.
De regering vond dat er een uniforme
en voor het hele land geldende wet
moest komen. Aldus werd in 1897
rijwielbelasting ingevoerd. Deze belasting was gekoppeld aan de personele
belasting. Een (eenpersoonse) fiets
kostte indertijd ƒ 2,-. In 1919 werd de
rijwielbelasting echter weer afgeschaft.
De regering voerde als argument aan
dat een fiets niet echt een teken van
welstand was.
1924-1941
Maar de afschaffing was van korte
duur, want in 1924 werd de rijwielbelasting wederom ingevoerd. Ons land
stond er in die tijd, financieel gezien,
niet zo rooskleurig voor. Hendrik
Colijn, minister van Financiën, was
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verantwoordelijk voor deze wetgeving.
De nieuwe wet gold nu voor alle fietsen en het te betalen bedrag (in dat
jaar) was ƒ 3,- per fiets. En zoals dat
vaak bij wetgeving gaat, er zijn uitzonderingen. Politieambtenaren en
PTT-beambten bijvoorbeeld, hoefden
geen rijwielbelasting te betalen. Ook
als men met de fiets aan de hand liep,
was een fietsplaatje niet verplicht. In de
dagelijkse praktijk fietste men vaak
genoeg zonder plaatje. Maar zo gauw
de wielrijder een politieambtenaar in
het vizier kreeg, sprong hij snel van
zijn fiets om lopend de tocht te vervolgen.
De belasting werd nu niet geheven
zoals voorheen. Nee, men moest jaarlijks voor elke fiets die men bezat een
‘belastingmerk’, wat de officiële benaming was, kopen. Dit kon men bij het
postkantoor, aldus gevonden informatie
op internet. Door Zeegers-Lomme weet
niet of dit in St. Anthonis ook het geval
was; zij werkte nog niet op het postkantoor toen deze plaatjes in omloop
waren, en ze herinnerde zich geen verhalen van haar vader dat hij ze verkocht. Door vertelde verder dat er leren
etuitjes voor de fietsplaatjes waren. Je
stak het plaatje in dit hoesje en hing het
vervolgens aan je fietsstuur.
Mijn vader (Tien Derks) meent dat ze
de plaatjes op het gemeentehuis
haalden. Bij hem thuis hadden ze, op
zijn moeder na, allemaal een fiets,
maar niet voor alle fietsen een plaatje.
Als iemand op pad ging dan pakte
hij/zij een plaatje en bevestigde dit met
een elastiekje aan het stuur. Maar het
kwam ook regelmatig voor dat men
zonder fietsplaatje van huis ging.
Als men een fiets - op de openbare weg
- bereed en het fietsplaatje zat niet

zichtbaar op de fiets, dan kon de
fietser beboet worden (hij hoefde dus
geen eigenaar van de fiets te zijn). De
con-trole hierop werd uitgevoerd door
ambtenaren die belast waren met invoerrechten en accijnzen en door de
politie. In St. Anthonis was dat indertijd Schelfhout. Als een aanhouding
niet goedschiks kon, dan was kwaadschiks wettelijk toegestaan. De geldstraf was niet mals; het te betalen bedrag was minstens ƒ 5,- , en hoogstens
ƒ 25,-.
Het op het fietsstuur aangebrachte
fietsplaatje was een gewild object voor
mensen die het niet zo nauw namen
met het mijn en het dijn. Op plaatsen

Het fietsplaatje van 1937-1938.

waar veel en ook onbeheerd achtergelaten fietsen stonden, werden deze
nog al eens ontvreemd. Denk dan
bijvoorbeeld aan gestalde fietsen bij de
kerk, en dat was in die tijd voor veel
mensen dagelijkse gewoonte. De zo
‘verkregen’ fietsplaatjes verdwenen in
het zwarte circuit en daaraan werd nog
aardig verdiend ook. Daarnaast verscheen er ook (slechte) namaak. Vanaf
1929 verschenen er twee jaartallen op
het plaatje. De geldigheidsduur was
van 1 augustus tot 31 juli van het
volgende jaar. Het idee hierachter was
dat men dan zonder in geldnood te
komen de benodigde plaatjes kon
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aanschaffen. Veel mensen ontvingen
dan immers vakantiegeld.
In 1935 werd de regelgeving weer
aangepast. De wijziging hield onder
andere in dat het werd toegestaan dat
de plaatjes behalve op de fiets zelf ook
zichtbaar op de kleding gedragen
mochten worden. En wel op de
linkerborsthelft. Met ingang van 1 mei
1941 werd op last van de bezetter de
rijwielbelasting afgeschaft. Na de
oorlog werd deze belastingmaatregel
niet heringevoerd; de regering vond
andere manieren om de burgers te
belasten.
Als er lezers van dit artikel zijn die nog
aanvullingen hebben, dan hoor ik die
graag.
Angeline Aben

Op 10 december kwam het bestuur
voor ‘t laatst in 2012 bijeen. De agenda
was uitgebreid en we hadden dan ook
meer tijd nodig dan normaal. Het
‘hoofdmenu’ bestond uit de
voorbereiding van de algemene
ledenvergadering op 6 februari,
waarover u ook elders in deze
Nieuwsbrief het nodige zult vinden.
Onder andere hadden we het over het
jaarverslag van de secretaris en de
samenstelling van het bestuur,

waarvoor maar geen nieuw lid
gevonden kon worden het afgelopen
jaar. En natuurlijk hadden we het over
de spreker na de pauze. Vervolgens is
ook gesproken over de diverse
activiteiten die in 2013 op de rol staan.
Jac is nog lang niet ‘in ruste’: zijn pen
vliegt nog over het papier en er zullen
in 2013 nog allerlei schrijfsel aan de
openbaarheid worden prijsgegeven. Er
liggen nog een paar boeken op de plank
en de werkgroep, die zich al lange tijd
met de Sambeekse Hoek heeft
beziggehouden, zal bij die afronding
ook een rol spelen. We willen proberen
om een ‘fotodag’ te organiseren: we
hebben inmiddels zo veel mooie foto’s
die altijd door een groot publiek
gewaardeerd worden, dat we daar iets
leuks mee denken te kunnen doen. Een
kleine werkgroep is aan de slag gegaan
om dat voor te bereiden. Het ziet er
naar uit dat we toch nog wel even
kunnen blijven in ons heemhuus en dan
wordt ‘t interessant om ook nog eens
naar de buitenkant te kijken: die
kleuren van het heemhuus waren
misschien mooi voor de jongeren, maar
anderen kijken daar anders naar.
Wellicht kunnen we daar met een paar
vrijwilligers komend jaar nog iets
mooiers van maken! Kortom, de
plannen zijn er, het nieuwe jaar kan
beginnen!

De Secretaris
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Jaarverslag 2012
Heemkundevereniging Sint Tunnis
in Oelbroeck
Na een bruisend jubileumjaar in 2011
leek 2012 meer op een jaar van rustige
consolidatie. De traditionele activiteiten gingen door, maar zonder grote uitschieters.Wel konden we weer een heel
jaar profiteren van ons heemhuus, een
jaar zonder zorgen over huisvesting!
Op 4 februari is ons lid Ad van Hedel
op 75-jarige leeftijd plotseling overleden. Hij woonde al vele jaren in het
Kempensbos, was actief bij onder andere de Bond van Ouderen en streekkoor Canthonis. Hij was al lang lid van
de Historische Kring Land van Cuijk
en sinds kort lid van onze vereniging.
Ons lid Jan Goossens, geboren 23 februari 1925 te Deurne, overleed op 26
september 2012 te Mill. Hij woonde en
werkte als veearts gedurende de periode 1958 - 2008 te Oploo. Zijn overlijden kwam vrij onverwacht. Het bestuur had nog contact met hem gehad
om te vragen of hij nog in september
zou kunnen spreken over het, of beter,
zijn KI station in Beers. Jan was een
graag gezien en gerespecteerd lid, zoals
Jac van Kempen in zijn ‘in memoriam’
schreef. Diverse malen heeft hij ook
voor de vereniging verteld, over zijn
werk en over kolonel Silvertop, wiens
levensverhaal hij op papier had gezet.
Op de bestuursvergadering van 23
januari trakteerde Harm in verband met
zijn afscheid als bestuurslid op een

heerlijke rijstevla, maar afgesproken is
dat we nog een beroep op hem mogen
doen als adviseur. En natuurlijk werd
veel tijd besteed aan de voorbereiding
van de jaarvergadering.
Al geruime tijd was een lijst met
beschrijvingen van
gebruiksvoorwerpen, opgesteld door
Toon Nabuurs, onvindbaar. Jan de
Kleijnen en Jac van Kempen hadden
besloten om de inventaris maar
opnieuw te gaan doen. De voorzitter
overlegde nog eens met Toon: zou de
harde schijf van zijn kapotte computer
misschien toch nog te lezen zijn?
Uiteindelijk kon de lijst weer
gereproduceerd worden. En als het
goed is, is de originele lijst alsnog in
een doos met papieren teruggevonden.
Dat is dus goed gekomen. Maar Toon
heeft laten weten dat hij graag zijn taak
als beheerder van de verzameling
overdraagt aan een opvolger.
De jaarvergadering was op woensdag 8
februari. Harm werd door de voorzitter
gehuldigd voor zijn grote inzet voor de
vereniging. Zijn stimulans en zeker ook
zijn grote kennis van de geschiedenis
van de regio (denk maar even aan zijn
boek ‘33 Dorpen en een stad’) hebben
een belangrijke rol gespeeld bij de
ontwikkeling van tal van activiteiten in
de vereniging en de werkgroepen. Hij
werd, na raadpleging van de leden,
benoemd tot erelid en ontving een
gedenkschaal, weliswaar een in
ontwerpfase maar een definitieve zou
volgen als de pottenbakker zijn werk
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zou afronden. In de Nieuwsbrief
verscheen een verslag: de historie van
Harm (waar Harm natuurlijk ook flink
had meegewerkt!). Marleen Verblakt
werd weer voor een nieuwe periode
gekozen in het bestuur, dat nu een
vacature kende en waarvoor nog een
gegadigde zou worden gezocht. De
jaarverslagen van de secretaris en
penningmeester leverden weinig stof
tot discussie op. Na de pauze vertelde
Angeline Aben over haar eerste
bevindingen van de speurtocht naar de
historische wortels van ’t Hert.
Al snel was er weer een
bestuursvergadering en wel op 27
februari. Op verschillende momenten
in dit jaar is in het bestuur gesproken
over de begraafplaats. Al in het
voorgaande jaar was de reconstructie
van de begraafplaats naast de kerk
succesvol afgerond. Maar er zijn nog
wel een aantal graven waar enig
restauratiewerk gewenst zou zijn.
Echter, de gemeente is de beheerder en
die zal een leidende rol moeten nemen
hierin. Harrie Peeters heeft al wel
enkele restauraties verricht maar een
duidelijk standpunt van het
gemeentebestuur is wel gewenst. Op
onze vraag of de gemeente hier iets aan
wilde doen, kregen wij een bevestigend
antwoord en er zou contact worden
opgenomen met Harrie. Inmiddels is er
door Harry een lijst opgesteld met een
beschrijving van de graven en de
gewenste werkzaamheden.

In februari heeft de gemeente ook
gesproken met afgevaardigden van alle
heemkundeverenigingen in de
gemeente. Wethouder Bollen wilde
enerzijds kennismaken, maar ook
inventariseren welke wensen er
leefden, waarbij ook de huisvesting aan
de orde kwam. Het bleek dat elke
vereniging zo zijn probleem had, maar
dat niemand voelde voor een
gemeenschappelijke huisvesting.
Vooralsnog kunnen we genieten van
onze mooie plek.
De redactie van de Gelderlander is dit
jaar het land ingetrokken om contact te
maken met de bevolking. De operatie
begon in Sint Anthonis, in ons
heemhuus. Aanvankelijk stond het
bestuur er huiverig tegenover: wat zou
de gemeente hiervan denken. Toen die
geen grote bezwaren had, is toch
ingestemd met het verzoek en diverse
berichten kwamen vanuit het heemhuus
in de Gelderlander. En toen ze
vertrokken waren, was alles keurig
opgeruimd.
In 2011 moest Stijn Verbeeck helaas
afzeggen, maar op zaterdagmiddag 10
maart was hij met zijn vrouw vanuit
den Haag afgereisd. Ook andere
familieleden zoals enkele broers en zijn
nog enig levende zus waren naar Sint
Tunnis gekomen. Samen met zijn
broers en zus vertelde hij in geuren en
kleuren over zijn jeugd in Sint Tunnis.
Hoewel een ongebruikelijke dag, was
de belangstelling enorm en iedereen zat
met rode oortjes te luisteren en na het
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verhaal werd er nog volop
doorgesproken

onderdeel van het heemkundewerk
heeft gewekt.

Op woensdag 26 maart hield Jac van
Kempen op de ledenvergadering een
lezing over de pastoors in Sint Tunnis
in de 20e eeuw. Het was een heel
verhaal en Jac kon de tijd voor en na de
pauze goed vullen. En nog meer
informatie is te vinden in het boek dat
Jac er over had geschreven. Harry en
Dop zorgden weer goed voor de
inwendige mens.

Op 11 juni was er weer een
bestuursvergadering. Ook op deze
vergadering is weer gesproken over de
etalages. De etalagecommissie probeert
regelmatig, om de acht weken
ongeveer, weer een nieuwe aankleding
te organiseren, als het kan aansluitend
op een actueel thema. Zo werd nu
geprobeerd om iets te doen rondom het
50-jarig bestaan van de ponyclub.
Geweldig hoe steeds weer een nieuw
thema in de etalage tentoongesteld
wordt. Pluimpje voor onder andere
Dorry en José.

Meester Dré Teeuwen vertelde op de
ledenvergadering van 23 mei over ‘De
notaris, vroeger en nu’. Hij nam ons
mee naar het oude Egypte: iemand die
kon lezen en schrijven vervulde een
hele belangrijke rol. En door de
eeuwen heen is die rol gebleven. Het
was een boeiende lezing en achteraf
werden nog allerlei vragen gesteld over
het erfrecht, nu de notaris er toch was.
Niek Huffels verzorgde op 25 juni een
lezing over ‘De archeologie van
Brabant’. Niek had het voortreffelijk
voorbereid en een presentatie gemaakt
met prachtige afbeeldingen van de
schatten die via hard en vies werk in de
modder gevonden zijn. Ze leren ons
veel over hoe de vorige bewoners van
deze streek woonden en leefden. Aan
het eind van zijn verhaal kon Niek ook
nog t een en ander over Sint Tunnis
vertellen. Het publiek was vol lof over
deze lezing en nu is ‘t maar te hopen
dat Niek de belangstelling voor dit on-

De bibliotheek was een project begonnen, ‘Van Toentotlater’, om de streekgeschiedenis meer toegankelijk te maken op internet. Jan de Kleijnen en
Harry Peeters zijn vanuit het bestuur
naar een vergadering over dit onderwerp gegaan en hebben toegezegd dat
wij als heemkundevereniging graag ons
steentje bijdragen.
Harry en Dop Peeters hebben op 2 juni
meegedaan met de verenigingsdag van
de Rabo. Met hun fietstocht heeft dit
duo 148 euro voor de vereniging bij
elkaar getrapt.
Tijdens de bestuursvergadering van 3
september kwam veel vakantienieuws
ter sprake maar ook dat enkele leden
ernstig ziek zijn. Veel beterschap en
sterkte wordt hen toegewenst. Op 26
september bestond het programma van
de ledenavond uit ‘filmpjes uit de oude
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doos’. Eerst vertelde Jan de Kleijnen
over de Belgische klokkenmaker
Charles Louis Teirlinck, die ook een
klok van onze kerktoren op een
bijzondere wijze heeft hersteld. Daarna
keken we naar beelden over het
boerenleven in Sint Tunnis en velen
herkenden dat natuurlijk, met plezier.
De excursie naar Gennep op zaterdag 8
september met een tiental liefhebbers
was volgens de deelnemers geslaagd.
Helaas was het aantal niet hoog, maar
dat heeft aan de pret geen afbreuk
gedaan. Iedereen was enthousiast over
de interessante uitleg van de gids, die
tal van geheime plekjes liet zien waar
je zomaar langs loopt als je een
middagje winkelt.
De fietstocht over de Bunthorst stond
oorspronkelijk gepland op 19 mei maar
werd afgelast omdat het aantal
aanmeldingen erg laag was, ondanks
een aanlokkelijke uitnodiging in de
Nieuwsbrief. Later bleek dat niet
duidelijk was geweest wanneer men
zich precies moest aanmelden. Op
zaterdag 22 september kwam het er
toch nog van. Een groep van zo’n 12
sportievelingen arriveerden per fiets
An ’t Kanaal. Daar begon Jan Tonies
zijn verhaal onder het genot van een
kopje koffie met cake. Te fiets verkenden we het gebied: het defensiekanaal, de Grote Slink, Bronlaak, de
grenspalen richting het dorpje Vossenberg. Daar troffen we het hoogtepunt:
een pingo, een soort meer uit de ijstijd.

Op 8 oktober kwam het bestuur weer
bijeen en de gebruikelijke onderwerpen
passeerden de revue. Voorzitter Harry
van Heijster meldde onder andere
enkele personen gevraagd waren voor
de bestuursfunctie maar zij waren niet
beschikbaar. Intussen is de volgende
kandidaat op het lijstje ook al benaderd
en deze vraagt om bedenktijd. Op 10
oktober is er een bijeenkomst geweest
van de Historische Kring Land van
Cuijk, Jan de Kleijnen was er namens
ons bestuur. Jan Tonies en Louis van
Loosbroek hebben daar hun voorstel
toegelicht om informatie uit te wisselen
tussen de verschillende groepen die
zich met het dialect van de regio
bezighouden. Elk dorp heeft wel zo
zijn eigen variant en dan zou ieder zijn
eigen woordenboekje moeten maken.
Toch kan de uitwisseling ook heel veel
moois boven water krijgen door allerlei
aspecten te vergelijken.
Na een jaar hard werken liet Angeline
Aben weten dat de tekst van het boek
over 300 jaar ’t Hert af is. Er moest
nog wat geschaafd worden, de lay-out
nog hier en daar verbeterd en dan
overleg met een drukker. En dan
proberen om iets moois te maken van
de ‘onthulling’, en die zou zijn op 4
november. En dat was misschien wel
het hoogtepunt van dit jaar: de
presentatie van het boek over ’t
geregeld met ’t Hert, het bestuur en de
pr commissie. Aankondigingen
verschenen in de lokale pers en een
groot interview met Angeline was te
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lezen in de Gelderlander. Een groot
aantal mensen verzamelde zich rond 4
uur in ’t Hert. En daarna kon iedereen
lezen over de 3 eeuwen dat er in ’t Hert
getapt en gepraot werd. En nog veel
meer gebeurde er trouwens.
Op zaterdagmiddag 17 november is het
12,5 jarig bestaan van het multifunctionele centrum gevierd. Veel verenigingen hadden ingeschreven voor deze
verenigingendag in en rondom het
dorpshuis. Ook wij als heemkundevereniging waren met een stand
aanwezig.Op de ledenvergadering van
19 november werden als primeur alle
16 fotoboeken van Thea van de Weem
in ons heemhuus neergezet. Zij heeft
een geweldige hoeveelheid werk verzet
waarbij een fraaie collectie fotoboeken
is verkregen. Daarna vertelde Jan
Tonies voor iedereen die het maar
horen wilde de belevenissen van de
fietstocht op de Bunthorst. Van Adam
Roelvink tot en met de vinpootsalamander, van Rudolf Steiner tot het
kleinste grasje waarvan de naam is
ontschoten omdat die niet zo vaak werd
herhaald als die van de salamander,
alles werd uitvoerig en met humor uit
de doeken gedaan. We gingen ietsje
later maar met een voldaan gevoel
huiswaarts. Maar niet nadat de voorzitter Jan had bedankt en had opgeroepen voor de Algemene Ledenvergadering in het nieuwe jaar, op 6
februari en iedereen een goede overwintering had toegewenst.
De Secretaris.

In den beginne……
beginne……
Het Antoniusgilde
Geschiedenis.
Het Gilde van het Heilig Sacrament des
Altaars en Sint Antonius Abt is een oud
schuttersgilde. Het gilde gaat tenminste
terug tot in de zestiende eeuw. Het
dorp St. Anthonis vormde vanaf
omstreeks 1400 met Boxmeer
eeuwenlang de vrije heerlijkheid
Boxmeer. Rond 1570 waren het
woelige tijden; de eerder protestant
geworden Graaf Willem van den Bergh
werd in die tijd weer katholiek.
Vermoedelijk is hierdoor in 1576 het
gilde opgericht als een kerkelijke
broederschap ter bescherming van huis
en haard tegen allerlei gespuis.
Toch ging het gilde door veel
krijgsrumoer en onrust in de jaren 1580
– 1600 weer te gronde. In 1606 werd
besloten tot heroprichting en kreeg het
gilde een stuk land op de Peelkant voor
de oprichting van een boom voor het
afschieten van de papegaai. De gilden
kenden vroeger twee vogels: de houten
papegaai op de paal, die bij zijn val de
nieuwe, nog onbekende koning
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aanwees. Tegenwoordig gebruiken wij
een gipsen vogel. Diegene de de vogels
omlaag schiet wordt ook nu nog de
nieuwe koning.
Naast de kerkelijke verbondenheid
werd steeds meer aan gezelligheid gedaan. Hoogtepunten waren de viering
van de patroonsdag en het koningschieten. In 1683 werd een nieuw reglement opgesteld. Deze unieke gildebrief - de Caert - is al die jaren steeds
bewaard gebleven en is in het bezit van
het gilde.
In de 18e eeuw ging het voorspoedig
met het gilde. Men schoot geregeld op
de vogel en zat goed bij kas. In de 19e
eeuw raakt het gilde in de versukkeling. Men verkocht vele oude koningsplaten om aan geld te komen. Omstreeks 1865 kwam het gilde tot nieuwe
bloei. Jubilea, ondermeer van paus Pius
IX, werden door optochten en met veel
eerbetoon gevierd. Bij regionale gildedagen werden veel prijzen behaald.
In juni 1926 werd voor het laatst een
grootse gildedag georganiseerd, mede
om het gilde weer extra leven in te blazen. Van deze tijd dateert eveneens een
reglement. Nadien viel het gilde in
slaap. Pogingen tot heroprichting faalden bij de middeleeuwse dagen van de
scholengemeenschap Stevensbeek en
het feest ter gelegenheid van 500 jaar
parochie Heilige Antonius Abt in
1977.

Oprichting.
Op initiatief van burgemeester Jos
Verbeeten is het gilde nieuw leven
ingeblazen. Het initiatief werd door
velen enthousiast begroet en al snel
bleek dat het gilde er zou komen. In
een bijzonder prettige sfeer is het ingeslapen St. Antoniusgilde vervolgens op
donderdagvond 2 november 2006
wakker geworden. in 2007 was het
eerste koningschieten. Harrie van Erp
schoot zich koning. De (eerste)
overheid bestond toen uit: Jos
Verbeeten (hoofdman), Pierre van den
Berg (deken-schrijver), Arno
Rombouts (deken-schatbewaarder) en
Thijs van Tilborg (deken-gildebode).
Met uitzondering van de koning hebben genoemde personen nog zitting in
de overheid, het dagelijks bestuur van
het gilde. De heroprichting van het
gilde is mede mogelijk gemaakt door
steun van bedrijven en instellingen in
onze gemeente en daar buiten, evenals
door inzet van vele sponsors en vrijwilligers. Het gilde is hen nog steeds
dankbaar. Alle namen zijn genoemd in
het eerste jaarverslag (2007).
De installatie van het gilde was tijdens
een plechtige Eucharistieviering bij het
feest van de Heilige Antonius Abt op
14 januari 2007.
De officiële naam van het gilde luidt:
Gilde van het Heilig Sacrament des
Altaars en Sint Antonius Abt.
Het St. Antoniusgilde stelt zich ten
doel, in verbondenheid met de Rooms
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Katholieke kerk en geïnspireerd door
een christelijke geest, het gilde in stand
te houden en in aanzien te doen toenemen, de gildegeest en de
gildetradities in hun volle omvang en
het gildewezen in de breedste zin te
veredelen, te ontwikkelen en tot bloei
te brengen. Het gilde staat ten dienste
van de parochie en van de Sint
Tunnisse gemeenschap en wil daarmee
een bijdrage leveren aan de sociale
samenhang van ons dorp.
Het gilde heeft een plaats gekregen in
het dorp, in de parochie. Inmiddels telt
het gilde 42 leden.
Het bestuur van een gilde heet
overheid. De overheid bestaat uit de
hoofdman (voorzitter), deken-schrijver
(secretaris), deken-schatbewaarder
(penningmeester) en de dekengildebode. Ook heeft de koning zitting
in de overheid.
Beschermvrouwe van het gilde is
burgemeester M. Sijbers. Pastoor
Roland Kerssemakers is de gildeheer.
Het St. Antoniusgilde is aangesloten bij
de gildekring Land van Cuijk en als
zodanig opgenomen in de
Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden (NBFS).
1e lustrum na heroprichting.
Zondag 15 januari 2012, het
patroonsfeest van de H. Antonius,
feest- en teerdag van het St.
Antoniusgilde, werd het 1e lustrum na
de heroprichting gevierd.

Vanzelfsprekend begon deze dag met
een Eucharistieviering waarin pastoor
Roland Kerssemakers, gildeheer,
voorging.
Voor dit jubileum waren ook diegenen
uitgenodigd die bij het ontwaken in
2007 aan de wieg hebben gestaan. Ook
de donateurs, oud-leden, vrijwilligers
en de partners van de leden waren
aanwezig. Een delegatie van het St.
Matthiasgilde uit Oploo, nauw
betrokken bij de heroprichting, en de
voorzitter van de Kring van
Schuttersgilden “Land van Cuijk”, de
heer O. Bouwmans, behoorden tot de
gasten.
Na de maaltijd waren er toespraken van
hoofdman Jos Verbeeten, burgemeester
M. Sijbers en Kringvoorzitter O.
Bouwmans.
Jaarlijkse activiteiten zijn o.a.:
•

Het Antoniusfeest rond 17
januari

• Deelname Dodenherdenking op
4 mei
•

Deelname aan Koninginnedag

•

Koningschieten op
Sacramentsdag

•

In de maanden mei/september
elke donderdagavond met een
bewoner van het zorgcentrum op
de duo-fiets een tocht door St.
Anthonis en omgeving maken
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• Deelname Dodenherdenking
parochie (Allerzielenviering)
• Deelname aan gildefeesten
binnen de Kring Land van Cuijk
Wat is een schuttersgilde?
Schuttersgilden werden in de
middeleeuwen door de landsheer in het
leven geroepen ter verdedi-ging van de
plaatselijke katholieke kerk en het
eigen goed. Het waren gezelschappen
van vrije man-nen die hun rechten
gezamenlijk verdedigden en elkaar
hulp en bijstand verleenden. Het gilde
noemt zich dan ook een 'broederschap'
en de leden noemen elkaar
‘gildebroeder' resp. ‘gildezuster'.
Het woord broederschap beperkt zich
echter niet alleen tot mannelijke leden,
maar betreft een ieder die lid is van het
gilde, zowel man als vrouw!
Naast de taak van broederlijke hulp
hadden schuttersgilden vaak ook als
taak de armenzorg en het verzorgen
van uitvaarten.
Hoewel de militaire noodzaak is
verdwenen, bestaan de gilden door heel
Europa nog steeds. Zij houden het
broederschapsideaal en dienstbaarheid
in hoge ere en beoefenen nog steeds de
feestelijke tradities en wedstrijden. Op
de schietterreinen van de Brabantse
gildes wordt het wipschieten beoefend
zowel met het geweer als met de
kruisboog.
De Brabantse schuttersgilden zijn nog
altijd verbonden met de Rooms-

Katholieke kerk en dragen door hun
activiteiten bij aan de sociale
samenhang van plaatselijke
gemeenschappen.
Eigen gildeterrein.
Op 13 juni 2010 was de officiële
opening van het gildeterrein van het St.
Antoniusgilde. Dit terrein is gelegen
aan het St. Patrickpad en elke donderdagavond wordt hier op de 3 geplaatste
schutsbomen met een handboog op wip
geschoten. In de wintermaanden beoefenen de gildebroeders het vlakschieten in de blokhut.
Iedere inwoner van St. Anthonis of
Ledeacker komt in aanmerking voor
het lidmaatschap. Als u lid wordt, kunt
u deelnemen aan gildeactiviteiten en
ook geschoold worden in het
kruisboog-schieten het vendelen of het
trommelen.
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen jeugdlid
worden; zij trekken bij gildeactiviteiten
mee op met het gilde en kunnen
worden opgeleid tot tamboer of
vendelier.
Wilt u meer informatie?
www.sintantoniusgilde.nl
Of neem contact op met de dekenschrijver: 0485 – 382442
Pierre van den Berg
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Antieke houtdraaibank.
Aan Heemkundekring geschonken door Toon Thielen.
Tôntje de Zager in de deuropening van zijn woning aan de Nullen.

Hoe komt deze in zijn bezit?
Deze komt oorspronkelijk van Tôntje
de Zager uit Ledeacker. Toon
Thielen, eerder noemde ze hem
“Tontje”, is een zoon van Herman
Thielen. Her-man is in 1925 gehuwd
met Bertha Peeters, dochter van
Tôntje de Zager, van beroep
timmerman in Ledeacker. Zijn vrouw
Bertha is op 30-jarige leeftijd in 1930
overleden. Herman werd weduwnaar met drie kinderen, twee zoons en een dochter.
Toon was toen 3 jaar oud en was een kleinkind van Tôntje de Zager en is daar naar
vernoemd. In 1931 is zijn vader hertrouwd, met een zus van zijn eerste vrouw Bertha,
met Anna Peeters.
Er waren toen nog geen sociale voorzieningen, waardoor dit huwelijk noodgedwongen
werd, met de drie overblijvende kinderen.
Bij het overlijden van Tôntje de Zager, op 1 januari 1949, is deze houtdraaibank toen in
het bezit gekomen van Herman Thielen en later in het bezit van Toon.
Omdat Toon lid is van de Heemkundekring heeft hij deze Antieke Houtdraaibank aan
de Heemkundekring geschonken.
Deze houtdraaibank was door Tôntje de Zager zelf gemaakt. Het bijzondere hieraan
was dat deze voorzien was van een FIETSKETTING, om het draaien hiervan mogelijk
te maken.
Toon zijn tweede moeder moest voorheen deze draaibank regelmatig draaiende houden,
via de ketting. “Je werd er gewoon gek van!!”, heeft zij toen meermalen gezegd, want
dat duurde ooit hele dagen!!
Tôntje de Zager was een bekwame timmerman, EN EEN GEZIENE PERSOON IN
LEDEACKER.
Om te voorkomen dat de echt-antieke draaibank verloren zou gaan, heeft Toon toen
deze draaibank aan de Heemkundekring geschonken.
Ingestuurd door Toon Thielen.
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JAARVERSLAG DIALECTCLUB
OVER HET JAAR 2012.
Voor de dialectgroep is er ook weer een
jaar verstreken. Er is flink gewerkt aan
het alfabet en we zijn al gekomen tot
halverwege de letter T, zodat de U,V,W
en Z nog komen, in totaal nog zo’n 21
bladzijden met woordjes. We hebben het
afgelopen jaar wat tegenvallers te
noteren gehad. Door ziekte van Loes
Roodbeen en de operatie van Martien
Dekkers hebben we een aantal bijeenkomsten met drie of vier personen
moeten afwerken, maar alle bijeenkomsten hebben doorgang kunnen vinden. Verder zijn twee afgevaardigden
naar de bijeenkomst geweest voor
heemkundekringen Land van Cuyk met
als agenda-punt de uitwisseling van
dialectwerkzaamheden van de diverse
Land van Cuykse dialectgroepen, maar
daar was de oogst zeer mager. We hebben veel steun gekregen van Mill en
daar hebben we dankbaar gebruik van
gemaakt. Ook de website van Overloon
“Wie wa bewaart! is een bruikbare site.
Voor de rest hebben we de overige onderwerpen, zoals de Sintunisse uitdrukkingen en werkwoordvervoegingen wat
laten rusten. In de nieuwe agenda voor
het jaar 2013 staan toch weer dertien
bijeenkomsten gepland, zodat we weer
volop aan de weg kunnen timmeren van
ons Sintunnis dialect. Verder wensen wij
alle leden een vruchtbaar heemjaar in
2013. Namens Loes Roodbeen, Gerrit v.
d. Berg, Martien Dekkers Jan Tonies en
Louis van Loosbroek.

HOE DE VERERING VAN DE
HEILIGE ANTONIUS ABT
VANUIT EGYPTE NAAR SINT
TUNNIS IS GEKOMEN
Antonius Abt leefde van 251 tot 356. Hij
werd dus 105 jaar. Hij is geboren in
Come, in Midden-Egypte, bracht zijn
lange leven in eenzaamheid door in de
woestijn en leefde daar zó heilig, dat
heel veel mensen naar hem toe kwamen
om gunsten te verkrijgen, maar vooral
ook om net zo te gaan leven als hij. Zij
gingen in zijn nabijheid wonen en zo
ontstond het eerste christelijk klooster.
Dat Antoniusklooster bestaat vandaag de
dag nog, leidt een bloeiend bestaan en
zit barstensvol jonge monniken, die vaak
universitaire studies achter de rug
hebben. Het klooster ligt tegen de
helling van de berg Kolzim. Ontstaan als
verzamelplaats van veel monniken,
meermalen door de Bedoeï-nen
overvallen, is het tegenwoordig een
groot complex gebouwen uit verschillende eeuwen, bestaande uit cellen,
kerken en o.a. een verdedigingstoren.
De tuin van 2 ha. wordt besproeid door
de bron, die Antonius hier deed vestigen.
270 meter boven het klooster ligt de grot
waar Antonius heeft geleefd. Rond het
jaar 450 telde men in de woestijn tussen
Jerusalem en Midden-Egypte zo'n 700
kloosters. We moeten dus niet te min
denken over de grote aantrekkingskracht die van Antonius is
uitgegaan.
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Binnen een jaar na zijn dood werd het
“Leven van Antonius” beschreven door
Athanasius, bisschop van Alexandrië.
Het werd al gauw in het Latijn vertaald
en binnen 20 jaar werd het boek gelezen en gekopieerd in het verre Gallië
(Frankrijk). Niet veel later schreef
Augustinus, die in Hippo in NoordAfrika woonde, dat hij diep geroerd was
door een verhaal dat hij had gehoord,
name-lijk dat twee agenten van de
geheime politie uit Trier (Duitsland)
nadat ze het boek over het leven van
Antonius had-den gelezen, besloten
hadden hun goed betaalde baan op te
geven om monnik te worden in Egypte.
Een eeuw later was er sprake van een
levendig monnikendom in het Westen,
vooral in Italië en Zuid-Frankrijk. Omstreeks het jaar 700 had het zelfs de
Schotse Hooglanden bereikt: omstreeks
die tijd is daar een afbeelding gevonden
van Sint Antonius onder een palm, in
steen gehouwen door Pictische monniken op het winderige voorgebergte bij
Nigg in de buurt van Inverness, honderden kilometers voorbij de grens van het
Romeinse Rijk.
Als je dan bedenkt hoe moeilijk in die
tijd de verbindingen en contacten waren,
dan sta je er versteld van, dat in zó korte
tijd de verering en navolging van
Antonius zich kon verspreiden.

Die verspreiding kwam ook naar onze
streken. Vanuit Zuid-Europa en

Frankrijk waar de heilige Martinus
(Sint Maarten) een vurig bewonderaar
was van de manier waarop Antonius had
geleefd, kwam de verering van de
heilige naar het Rijnland. Vooral het
Kleefse vorsten-huis heeft de verering
van Antonius bevorderd. Hun huiskapel
was hem toegewijd. Ook stichtte de
Kleefse vorstin Margaretha van Berg
“op den Hau” bij Kleef een kapel ter ere
van het H. Sacrament en van Sint
Antonius Abt, waarin door haar op 5
februari 1435 een vicarie werd gesticht.
De beroemde Kleefse Broederschap van
Sint Antonius kwam tot stand in de jaren
tussen 1420 en 1435.
In 1432 treffen wij voor het eerst een
Antoniet uit Lyon aan als rector van de
kapel “op den Hau”. Sindsdien trekken
de Sint Antoniusbroeders van den Hau
met de relikwieën van Sint Antonius
door de Nederlanden tot in Friesland toe.
Het was een soort rondtrekkende missie.
Iedereen wilde de relikwieën vereren,
ging te biechten, communi-ceerde om op
voorspraak van Sint Antonius van God
genezing te verkrij-gen. In de
Middeleeuwen was de ge-neeskunst van
de geneesheren niet groot; dan wendde
men zich – eerder dan tegenwoordig –
tot de hemelse geneesheer Sint
Antonius. Alom verrezen in de 15e eeuw
kapellen en kerken van Sint Antonius.
Een mooi voorbeeld hiervan is de kapel
in het Ven te Ottersum.
Deze kapel dateert uit het midden van de
15e eeuw en werd gesticht op de plaats,
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die reeds in de 14e eeuw bekend stond
als “de Vense kerkhof”. De kapel in het
Ven wordt voor het eerst vermeld in een
akte van het jaar 1468, toen de
echtelieden Hendrik en Aleide
Busserhuzen hun testament maakten en
daarin o.a. de Sint Antoniuskapel van
het Ven met een gave bedachten. Het
volk weet te vertellen, dat de kapel
gesticht werd door de hertogin van
Kleef. De edele vrouw had een bezoek
gebracht aan Zelder ('Venzelderheide')
en wilde door het Ven en het Wald
terugkeren naar de Zwanenburcht te
Kleef. Bij de Vense kerkhof was de weg
echter zó slecht, dat de as van de reiswagen brak en in de modder viel. Het
was daar een eenzame plek en de weinige huizen van het Ven lagen op enige
afstand, want niemand wilde wonen bij
het “bange kerkhof”.
In haar angst begon de hertogin met haar
begeleiders om hulp te schreien, maar zij
werden niet gehoord.
Vol vertrouwen riep toen de vorstin haar
lievelingsheilige Sint Antonius Abt aan.
En zie: aanstonds snelden de
omwonende landlieden ter hulp en
bevrijdden de hertogin met haar edel
gezelschap. Vol dankbaarheid jegens de
almachtige God, die de zijnen nooit
verlaat en zijn hulp zond op voorspraak
van Sint Antonius, beloofde de edele
vrouwe om de bange plaats tot een oord
van zegeningen te maken. Daarom
bouwde zij daar, om Gods wil, ter ere
van Sint Antonius Abt, een kapel en
schonk zij een rente van vier malder

rogge, oude Gennepse maat, 's jaars
aan de kapelaan van Ottersum om iedere
week naar het Ven te komen voor het
opdragen van de H. Mis in de kapel. Tot
zover het volksverhaal.
Van hier uit ontstonden Antoniuskerken
en kapellen in Siebengewald, Mook,
Ayen en Heukelom. In de parochiekerk
van Gennep was in de Middeleeuwen
een Sint Antoniusaltaar met eigen
kapelaan.
Daarbij vinden we in de oude tijden Sint
Antoniusbroederschappen of gilden te
Mook, in het Ven, te Afferden, Bergen
en Well. Op het feest van Antonius
vierde men Sint Tunniskermis en
ontstond daarbij ook de “köpkesmert”
waar varkenskoppen verkocht werden
voor het onderhoud van de kapel of de
opbrengst ging naar de armen.
Het lijkt logisch dat vanuit het
hertogdom Kleef de verering van Sint
Antonius Abt zich verspreidde via
Noord-Limburg, waar Gennep banden
had met Kleef. Vandaar waaierde de
verering uit naar Malden, naar de streek
rond Wychen en ook naar het Brabantse,
waar het gehucht Oelbroeck een
Antoniuskapel kreeg en waar de
verering zó toenam, dat de naam
gaandeweg veranderde in Antonius in
Oelbroeck. Later verdween Oelbroeck
helemaal en werd het dorp de enige
plaats in Nederland die naar de heilige is
genoemd. In 1994 werd zelfs de
gemeente naar Sint Antonius Abt
genoemd: de gemeente Sint Anthonis.
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Behalve de Antoniuskapel, later
parochiekerk, en de dorpsnaam werd het
Gilde opgericht: het schuttersgilde,
opgericht in 1576, als Gilde van het
Heilig Sacrament des Altaars en van
Sint Antonius Abt.
Parochie en gilde hielden de verering de
eeuwen door in stand. De feestdag van
Antonius werd steeds gevierd. Daar
omheen ontstond de “Groeëte en klène
Sint Tunnis”. Daarmee werden de twee
feestdagen aangeduid, waarmee op 17 en
18 januari Sint Tunnis “mi 't verreken”
werd gevierd. Dat was heel vroeger de
winterkermis. Op 17 januari werd de
heilige patroon zelf gevierd en daags
daarna het verreken, zoals schertsend
werd opgemerkt. Maar de winterkermis
is al heel lang verdwenen. We weten niet
of daar schriftelijk iets over is
vastgelegd; we hebben daar tot nu toe
niets over kunnen vinden. Ook
verdwenen is het gebruik dat op nog
enkele plaatsen, o.a. in Maashees , wel
bestaat: de köpkesmert. Rond 1975
waren er nog Sinttunnisse mensen die
zich die köpkesmert in Sint Tunnis
konden herinneren. Ze zal kort na 1900
verdwenen zijn.
Daarna vierde men de feestdag van de
heilige vaak met de opvoering van een
toneelstuk in het Bondsgebouw, waarbij
een concert van enkele muziekwerken
door de harmonie was inbegrepen. Deze
toneel- en muziektraditie bereikte een
hoog peil, vooral door het optreden van
regisseur Charles Bergholtz, onderwijzer
aan de Jongensschool, en Jan van den

Berg, “Jan de köster”, die de harmonie
met verve dirigeerde. De gedachte aan
Sint Antonius Abt raakte daarbij wel op
de achtergrond.
De 600e sterfdag van Antonius werd in
Sint Tunnis in 1956 groots herdacht.
Onder leiding van burgemeester Gerard
Schampers werd een grote
Antoniustentoonstelling gehouden, zoals
er nooit een in Nederland is geweest.
Door zijn vele contacten in de wereld
van kunst en musea wist de
burgemeester de meest kostare en
prachtigste kunstwerken naar Sint
Tunnis te halen. De tentoonstelling werd
druk bezocht, o.a. ook door mgr. W.
Bekkers. Ze werd geopend met een rede
door Pieter Noordeloos, die heel veel
wist te vertellen over alles wat met
Antonius Abt te maken had. De
heemkundekring bewaart deze
toespraak. Toen door de verwezenlijking
van veel bouwplannen op het Hoogveld
veel nieuwe straten werden aangelegd,
kregen een groot aantal hiervan namen
die betrekking hadden op het leven van
Antonius in Egypte. Het Antoniuspark
zelf staat hier op de voorgrond, al is het
jammer dat daar nooit een beeld of ander
aandenken van de heilige is geplaatst.
In 1977 werd het 500-jarig bestaan van
de parochie gevierd. In een grandioze
optocht werd begrijpelijk veel aandacht
besteed aan de parochiepatroon. Door
het gemeentebestuur werd een
Antoniusbeeld met fontein op de Brink
geplaatst. Vanaf 1980 werd Antonius
weer meer op de voorgrond geplaatst,
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vooral door toedoen van pastoor Jan
Verhoeven (die op die dag jarig was), al
vierde men het feest dan wel op de
dichtst bij 17 januari gelegen zondag.
Pastor Frans van Spreeuwel
organiseerde, samen met de
heemkundekring, bij het 525-jarig
bestaan van de parochie in 2002 een
Antoniustentoonstelling over alles wat
met de heilige dorpspatroon te maken
had en wat bij de parochianen thuis
bewaard werd. Door de heemkundekring
werd dit nog aangevuld met een groot
aantal foto's uit het Duitse St. Tönis (ook
genoemd naar Antonius), waarmee de
heemkundekring contacten onderhoudt.
Onze heemkundekring heeft op een
zondag in september 2007 de bekende
'Antoniuskenner' Dolf Hartsuiker naar
Sint Tunnis laten komen om voor
geïnteresseerden te vertellen over
Antonius. Het lijkt misschien een goed
idee dat de heemkundekring en het gilde
aandacht blijven schenken aan de
patroon van ons dorp, die vele eeuwen
lang zoveel betekende voor de mensen
van Sint Tunnis.
Jac. van Kempen

Twee archiefdozen met krantenknipsels, gekregen van de bibliotheek
St Anthonis.
Op 2 januari jl. is de bibliotheek van
Sint Anthonis, onderdeel van Biblioplus,
in een veranderde (kleinere) vorm
heropend. De ruimte is opnieuw maar
iets kleiner ingericht. De bibliotheek
draait nu voornamelijk op vrijwilligers.
Er is nu ook een aparte hoek ingericht,
speciaal over Brabant. Veel literatuur
omtrent de omstreken hier, staat daar
voor u klaar. Zeker de moeite waard om
eens een kijkje te gaan nemen. Namens
de heemkunde zouden Harrie van
Heijster en ik op 4 januari iets vertellen
over “Zo gaat dat NU, zo ging dat
Vroeger”, maar dat is niet doorgegaan.
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Als heemkundevereniging hebben we
van de bieb 2 archiefdozen vol met
diverse oude boekjes en kopieën van
krantenknipsels over Sint Anthonis
ontvangen, die in de bieb niet meer
bruikbaar zijn. Zo zijn de Oplose
krantenknipseltjes etc. naar de
heemkunde in Oploo gegaan, de
Stevensbeekse spulletjes naar de
heemkunde in Stevensbeek, de
Rijkevoortse spulletjes naar Rijkevoort
etc.

- Gedenkboekje pastoor van Delft
uit 1955
- Gemeente Oploo, St Anthonis en
Ledeacker in perspectief uit 1970
Namens de Heemkundekring heb ik de
mensen van de bieb bedankt voor deze
ontvangsten.

De ontvangen spulletjes zullen gescand
worden en in ons heemhuus overzichtelijk worden opgeslagen.

In het colofon van ons ledenblad prijkt
bij de Werkgroep Gebruiksvoorwerpen
nog steeds de naam van Toon
Nabuurs.Tot voor een paar jaar heeft
Toon zich enthousaist ingezet voor het
verzamelen, inventariseren en
beschrijven van diverse karakteristieke
spullen die in het Heemhuus te vinden
zijn. Maar de laatste tijd was daar de
klad in gekomen. Reden onder andere:
de papieren met inventarisatielijst en
beschrijvingen waren zoek, en Toon’s
computer gaf zijn inhoud niet meer prijs
- handen in het haar, dus !

Het betreft diverse krantenknipsels uit
het Boxmeers weekblad zoals:
- opening RK landbouwschool in
1922
- 1e tentoonstelling
Landbouwschool in 1926
- verhaal St Anthonis of Sint Tunnis
van AF van Beursen uit 1926
- inwijding van de vergrote kerk in
1886
- bevrijding WOII, artikel uit 1969
- het Anthoniusgilde van Harm
Douma uit 1970
- inventaris zilveren schilden Sint
Anthonisgilde uit 1980
- Kol. Silvertop uit 1966 en 1976
- en nog veel meer.
Verder enkele boekjes zoals:
- Het Sint Cecilia jubileumboek uit
1979
- Eeuwige bluijers van Martin
Goosens en Jo de Jong uit 1990
- Kopie feestgids grote gildefeesten
St Anthonis uit 1926

Jan de Kleijnen.

Onze gebruiksvoorwerpen

Gelukkig kon Toon een paar weken
geleden komen met goed nieuws: hij had
het oude beestje weer aan de praat
gekregen, en de papieren zijn terecht.
Maar er is ook ander nieuws: Toon wil
het, gelet op zijn leeftijd, toch een beetje
rustiger aan gaan doen. Hij zou dus
graag zijn materiaal en kennis delen met
en overdragen aan anderen.
Belangstellenden kunnen zich melden :
ze hoeven niet vanaf nul te beginnen.
Bel met Toon : 38213.
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OUD-BURGEMEESTER PEER
VAN VEGGEL OVERLEDEN

AZC in een voormalig klooster van
het dorp. Regelmatig haalde
Stevensbeek als protestdorp het landelijk
nieuws. Van Veggel werd in 1985 de
opvolger van Jan Jans die met pensioen
ging. Hij werd gekozen uit 64
sollicitanten. Toenmalig commissaris
van de koningin Dries van Agt
benoemde Van Veggel.
Eind 1993 beleefde Van Veggel de
grootste teleurstelling in zijn loopbaan.
Hij was vast van plan burgemeester te
worden van de nieuwe gemeente
Wanroij en Oploo c.a., waarvan hij de
fusie helemaal mee had voorbereid.
Maar de meerderheid van de
gemeenteraad liet volkomen onverwacht
PvdA-er Van Veggel vallen. CDA-er
Toine Gresel werd uiteindelijk de
nieuwe burgemeester van de nieuwe
gemeente Sint Anthonis. Niet lang
daarna werd Van Veggel burgemeester
in Halsteren. Daar bleef hij tot 1997.

Peer van Veggel, geboren in 1932 in 'sHertogenbosch, die van 1985 tot 1994
burgemeester was van de toenmalige
gemeente Oploo c.a., is op zondag 23
december 2012 op 80-jarige leeftijd in
Breda overleden. Van Veggel zal vooral
worden herinnerd als de burgemeester
die zich in 1987 hard maakte voor de
komst van een asielzoekerscentrum in
Stevensbeek.
De inwoners van Stevensbeek waren
hier niet blij mee en verzetten zich met
hand en tand tegen de komst van een

Peer van Veggel was een zeer sociaal
mens, evenals zijn uit Amsterdam
afkomstige vrouw Lotje. Samen hadden
ze vier dochters. Ofschoon beiden lid
waren van de PvdA, kwam hun
christelijk geloofsleven in de praktijk
vaak beter tot uiting dan dat van menig
gemeentelijk CDA-politicus.
Peer van Veggel is op 31 december 2012
begraven op de begraafplaats
Vogelenzang te Breda.
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De Heilige Antonius Abt op schaal.

Motocross der Azen

Tijdens de verenigingendag op 17
november in MFC Oelbroeck vertelde
mijn zwager Wim van Mil dat hij de
Sintunnisse kerk in schaalmodel thuis
heeft staan. Hij heeft deze van Henk van
Gelder gekregen die het op zijn beurt uit
de kerk heeft meegekregen. Tijdens de
verbouwing die daar een paar jaar
geleden plaatsvond (o.a. het realiseren
van een aparte ruimte achter in de kerk
en het vernieuwen van het koor), kwam
dit schaalmodel boven water en men
wilde er vanaf. Henk vertelde aan Wim
dat hij ook de jongste niet meer is en
voordat het helemaal verloren zou gaan
er nog een bestemming voor wilde
vinden.
Het houten schaalmodel is ongeveer een
meter hoog en een meter in het vierkant,
en heeft geen bodemplaat. De ‘minikerk’
heeft echter zijn beste tijd gehad, gezien
de slechte staat ervan: onder andere
afgebladderd hout en losse en kapotte
onderdelen. Aangezien Wim van origine
timmerman is, wil hij de kerk graag
restaureren en er een geschikt
onderkomen voor vinden. Je snapt wel
dat dit behalve veel werkuren ook geld
voor - te vervangen - materiaal kost. Kan
onze heemkundevereniging hierin iets
betekenen? En er zijn nog veel vragen:
wanneer is het gemaakt, wie maakte dit
schaalmodel, was er een speciale reden
om het te maken, hoe kwam men aan de
goede maatgegevens, waar werd het
tentoongesteld? En waar kan het in de
toekomst worden tentoongesteld en/of
bewaard?
Wie kan iets over dit schaalmodel
vertellen of een naam/namen noemen bij
wie informatie te vragen is?
Angeline Aben (tel. 0485-383207)

Mijn beide dochters wonen niet bepaald in de
buurt (Tilburg, Renkum). Maar los van elkaar
komen ze met hetzelfde verhaal: als je zegt dat
je opgegroeid bent in Sint-Tunnis, is de reactie
in het merendeel van de gevallen: ‘O, van de
motorcross”. Als iets ons dorp op de kaart
heeft gezet, was het wel dat jaarlijkse gebeuren
op De Hoef en omgeving, Vanaf 1947 tot 1984
was het een jaarlijks hoogtepunt van
bedrijvigheid in ons dorp. Iedereen van veertig
jaar en ouder heeft er wel herinneringen aan, en
verhalen over. In 2007 werd er al eens een
expositie aan gewijd, en nu zijn er serieuze
plannen voor een reüniecross. Een groots
evenement belooft dat te worden, met allerlei
randactiviteiten ook. Voor één daarvan is onze
Heemkundekring aangesproken: het uitbrengen
van een herinneringsboek. Aan materiaal geen
gebrek - her en der is er van alles beschikbaar,
onder meer bij Peter van Hassel die in 2007 de
- zeer geslaagde - expositie verzorgde. Het zal
een kwestie van ordenen en selecteren worden,
zegt Marcel Hermans, initiatiefnemer van dit
evenement. En daarvoor zijn we op zoek naar
medewerkers. De vraag dus:Wie wil er
meedoen aan het samenstellen van een
herinneringsboek over de Motocross der Azen
? Bel Harry van Heijster, tel. 381686, of stuur
een mailtje : havanha01@hetnet.nl.
Inhoudsopgave nieuwsbrief febr.2013.
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Streekdrachten en Kledinggebruiken in SintSint-Tunnis
deel 5 : Eerste Communie / 3 generaties Sintunnisse mensen doen hun verhaal
Bij een bezoek aan kantoorboekhandel Hendriks kwam ik in gesprek met Gérard (*1963), de
eigenaar. Ik vroeg hem of hij nog kleding en/of foto’s had van zijn Eerste Communie; daar kon
hij mij wel aan helpen. We maakten een afspraak dat ik met het gezin rond de tafel zou gaan
zitten, want ook dochter Marloes (*1996) en moeder Jo Hendriks-Linders (*1934, Overloon)
hadden hun verhalen. En zo kreeg ik op een middag begin oktober een blik in communiegebruiken die ongeveer 60 jaar omspannen.

En daar zitten veel verschillen. Allereerst Gérard. Hij kon een hele stapel plakboeken van zijn
jeugd laten zien, daaronder ook voorgedrukte babyboeken die door zijn moeder nauwkeurig
waren bijgehouden. Het blijkt een
hobby van mevr. Hendriks te zijn.
Haar man Piet maakte graag foto’s
en de boeken hadden ze al in de
winkel. En zodoende kwamen er
herinneringsboeken, voor elk van
haar 5 kinderen. Nu maakt ze
dergelijke boeken ook voor haar
kleinkinderen. Dat worden dus
mettertijd interessante objecten
voor heemkundig onderzoek, bijv.
eind 21e eeuw!
Gérards vrouw Annemiek Rikken
(*1964, Groesbeek) bladert in de boeken en vindt voorin een foto van Gérard in zijn
‘communiepakje’ De foto
is gemaakt bij Waarma in
Boxmeer - immers, de
Eerste Communie was een
hoogtijdag in het
katholieke kinderleven, ook eind
jaren ‘60 nog. En daarbij
paste een staatsiefoto.
Ook de kleding was
gelegenheid aangeschaft.
Boxmeer - maar het kan
stad’ (=Nijmegen) ging,
gecombineerd werd met

speciaal en werd voor de
In dit geval, meent Jo, in
ook zijn dat de reis naar ‘de
waar de aankoop van kleding
‘een dagje statten’.

De ‘grote dag’ was 23 mei
1968. Ter voorbereiding
maakten de kinderen
allemaal een eigen boekje (vgl.
foto 1) De communicanten
verzamelden om 5 voor 9 en
liepen daarna in een lange
rij de kerk in. Daar waren ze het
middelpunt in een
plechtigheid die uitmondde in
de uitreiking van de
hosties, onder de
bewonderende en deels vertederde blikken van opa’s oma’s, ouders, verdere familie en alle
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aanwezigen. En daarna naar huis, voor het familiefeest. Temidden van alllerlei
genodigden; Gérard noemt als aanwezigen o.a. Vincent en Juul Baltussen uit Oploo, en de
buren Emiel Jansen en zuster Celine.
Op de foto’s hieronder Gérard met zusje Lizette, opa Cornelis Hendriks en Oma Linders,
achter in de tuin aan de Lepelstraat; en Gérard met Emiel Jansen, van wie hij de bal gekregen had
Natuurlijk
waren ook
Theo Willems
(Lepelstraat
21) en zijn
Vrouw Ger
WillemsLinders (zus
van moeder Jo)
erbij. Als
peetoom en
peettante hadden zij een bijzondere plaats: ze
komen vaak bij je op je verjaardag (en jij bij hen),
en je wordt extra verwend. En, ook dat is specifiek: zoals veel katholieke kinderen is Gérard
‘vernoemd’ - naar zijn grootvaders Grad Linders en Cornelis Hendriks .Tenslotte Maria als
oer-katholieke toevoeging; volgens sommigen als aanduiding dat de bevalling goed verlopen
was...

Terug naar het communiepakje. Colbertje met korte broek ; daaronder een witte
blouse/overhemd met stropdas. De kleding werd ’op de groei’ gekocht: een korte broek ging
langer mee. Vaak gedragen werd die niet – af en toe met een feest – en soms werd ze
doorgegeven aan jongere broertjes.
Heel anders was de situatie in de tijd van moeder Jo. Zij herinnert zich niet veel van haar
Eerste Communie, bijvoorbeeld wat voor kleren zij aanhad. En toch moet dat een bijzondere
gebeurtenis geweest zijn; maar misschien was die datum (begin mei 1940!) juist de reden.
Wat ze nog wel weet – en altijd bewaard heeft – was een geschenk dat ze toen kreeg: een
portemonneetje en rozenkrans.
Ook heeft ze nog de
gedachtenisprentjes van haar vormsel
en ‘plechtige communie’. De tekst
daarop: “Vandaag mocht ik Uw bruidje
zijn. Van buiten blank, van binnen rein.
Gij daalt in mij in witte schijn. Wees
welkom, liefste Jezu mijn”. Dat waren
nogeens teksten, toen, in juli 1946 – en
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in een bijzondere omgeving : Overloon in volle wederopbouw...
Maar wél een bruidsjurk aan - die dan later nogal eens werd gedragen, als de processie door
het dorp trok. Daarover later misschien nog eens.
Jo trouwde in november 1960, met Piet Hendriks uit Oploo, die daar aan de Deurneseweg
een boekbinderij had. Ze kwamen in Sint-Tunnis wonen, namen daar de woning en winkel
over van Handrie Wientjens en breidden die in meerdere fases uit tot drukkerij annnex
(kantoor)boekhandel. Meer daarover in het boek 100 jaar Lepelstraat - van onze
Heemkundekring, en gedrukt door: ... jawel...!
Gérard kwam erbij in de zaak in 1982 - geheel in overeenstemming met wat hij al van kindsaf
aan had gezegd: “Ik word winkelier”. In 1995 nam hij, intussen getrouwd, de zaak over van
zijn ouders.
In dat jaar werd ook Marloes geboren. Zij is een enthousiaste vertelster. Wat zij aanhad bij
haar Eerste Communie zie je op de volgende foto: jurk, broek, sokjes en schoenen. Die
spulletjes waren
aangeschaft bij Van
Tilburg in Nistelrode,
ondermeer
gespecialiseerd in
communie-kleding. Ze
heeft die kleren maar één
keer gedragen, vertelt ze –
een treffende
overeenkomst met de
trouwjurk... Op de
groepsfoto is goed te zien
dat er verschillende
culturen samenkomen: de
kinderen integreren, de
kleding is nog specifiek.
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Bij de jongens:wordt er meer praktisch gedacht: veel spijkerbroeken en makkelijke kleding
die je ook later nog kunt dragen.
Marloes vertelt: “Ter voorbereiding op ‘de grote dag’ gingen we een aantal
woensdagmiddagen naar het Parochiehuus, toen nog aan de Lepelstraat. Daar was er
steeds een ander thema: over gezin, kerk en verhalen van Jezus. We hadden ook een keer
gezamenlijk ontbijt. En we plakten vlinders van vliegerpapier, in glas-in-lood-achtige
collages.Die werden gebruikt voor de uitnodiging die we samen verstuurden. Bij de bakker
gingen we taartjes bakken. Ik vond het leuk om te doen”.

“De dag zelf was
spannend: je staat in
het middelpunt van
belangstelling. Ooms,
tantes, neefjes,
nichtjes en vrienden
komen op bezoek.
Opa en oma zijn er.
Samen eten, spelen
met de hoela-hoep.
Pastoor Frans van
Spreeuwel deed de
viering, 27 april 2003.
Van de pa-rochie
kreeg je een tegeltje als aandenken. En nadien verstuurden we nog een bedankje.”

de

Peetoom en peettante hebben een bijzondere positie op zo’n
dag. Van haar peettante Thea (zus van Annemiek) kreeg ze
een zilveren hangertje met balletschoentjes, van haar peetoom
Joris (broer van Gérard) een doek met allerlei draadjes waar je
vormen mee kan maken. Haar ouders verrasten haar met de
verbronsde eerste balletschoentjes.
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Zoals veel meisjes was Marloes in die tijd – en nog jaren daarna – helemaal gek op ballet;
de schoentjes staan nog altijd te pronken in de huiskamer.

En hiermee sluit ik het relaas van de familie Hendriks af. Er
volgen nog een paar andere plaatjes die met de Eerste
Communie te maken hebben.
Allemaal katholieke dingen, inderdaad. – maar hoe kan het
anders bij de heemkunde van een dorp als Sint Tunnis waar tot in
de jaren ‘60 maar af en toe (tijdelijk) een andersgezinde te vinden
was...

Reacties en suggesties graag via telefoon (0485) 381686
José Haggenburg van Heijster
(tekstbewerking: Harry van Heijster;
met dank aan fam. Hendriks)
Ook dit is een communiefoto, uit de jaren ‘50. Een zogeheten ‘matrozenpakje’ was toen gebruikelijk met een ‘braniekraag’, fluitkoord én (plastic?) corsage.

De trend om kinderen als matrozen te kleden stamt uit Engeland. In 1846
verscheen daar de vierjarige kroonprins Albert Edward (later koning Edward
VII) in een matrozenpakje. Toen die zijn eigen zonen later ook kleedde in
matrozenpakjes, werd het pas echt populair. Het waaide ook over naar
andere landen waar de adel en de vorstenhuizen de trend zetten. In ons land
lag het hoogtepunt van de matrozen-pakjeshype in de jaren twintig van de
vorige eeuw. Maar ook daarna was het pakje nog vele jaren populair. Pas
midden jaren zestig verdween het matrozenpakje uit het straatbeeld.
Vooral vóór de oorlog was het matrozenpakje een statussymbool voor de
hogere klasse. Dit verklaart ook waarom de pakjes populaire klederdracht
werden bij communies. Het was een elite-kledingstijl, die door de 'normale'
burgers werd overgenomen als kleding voor zon- en feestdagen. Het aantrekkelijke en vertederende
aan de pakjes was het contrast tussen de kinderlijke onschuld en de stoere matrozen.
Vraag: wie is deze vrome communicant, gefotografeerd bij foto Stelder in Boxmeer?
Ook dit bordje is uit de jaren ‘50. Net als bij geboortes in die tijd , was ook bij de
Eerste Communie een gedenkbordje een gebruikelijk geschenk, dat vaak door peetoom of peettante
werd gegeven.
en tamelijk zeldzame uitnodiging - met een foto van de communicante.
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In dit geval José, dochter van Lam en An de Best, slager aan de Breestraat (nu Thijssen). Helaas
ontbreekt de tekst..

.Het Communie-tegeltje van de
parochie. Niet alleen Marloes heeft er
het in 1968 ook al, en dit exemplaar
van mijn dochter Mirthe!

Sintunnisse
een; Gérard kreeg
stamt uit 1990 -

‘Mosterd na de maaltijd’ zou je kunnen denken – een passende associatie met
de Eerste Communie. Maar nee hoor, door een speling van het lot was juist op deze pagina de
datumaanduiding ‘uitgeschoten’: twee maanden later. In de PeelrandWijzer van 31 oktober wordt
aankondiging gedaan van de voorbereidingen in het lopende jaar.
Of er veel veranderd is? Dat mag u zelf uitmaken...
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Oelbroecks Heem
Opgericht 7 september 2001

Elfde jaargang maart 2013.

UITNODIGING
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de
ledenvergadering, die wordt gehouden op maandag 25
maart om 20,00 uur in het Heemhuus aan de
Breestraat.
Op deze avond zal in elk geval het geplande programma uit de bestuursvergadering voor deze
zomer aan de orde komen.
Verder zal op deze avond ons heemkundelid
Martien Mahler uitleg komen geven over zijn
scholenproject, de historische- heemkundige lessen
over de dorpen van onze gemeente, welk project hij
heeft ontwikkeld voor de basisscholen.
In de pers is een en ander al uitgebreid ter sprake
gekomen en nu kunnen de leden van onze heemkundekring bij monde van de ontwikkelaar
duidelijk worden bijgepraat.
Het bestuur rekent op een grote opkomst.

Het Bestuur.
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Colofon:
Heemkundekring “Sint Tunnis in Oelbroeck”.
Doel: het bewaren en doorgeven van het
cultureel erfgoed van ons dorp.
contributie: € 15,00 per persoon per jaar;
€ 25,00 per gezin; nieuwe leden
aanmelden bij: Paul Eling, Breestraat 39,
tel. 381521; e-mail p.eling@donders.ru.nl
Werkgroepen:
Fotowerkgroep; contactpersoon:
Marleen Verblakt
tel. 380857
werkgroep dorpsherinneringen:
Jac. van Kempen 381769
werkgroep veldnamen en kruisen:
Harrie Peeters 382240
werkgroep dialecten:
Louis van Loosbroek 383467
werkgroep gebruiksvoorwerpen:

werkgroep archeologie:
Niek Huffels 385223
werkgroep genealogie:
Jan de Kleijnen 0485-383060
werkgroep etalage:
Dorry Eling 381521
werkgroep Land- en Huishoudscholen: Johan
Peters 381620
inleveren kopie nieuwsbrief:
bij Louis van Loosbroek
e-mail: lvloosbroek@home.nl
20 dagen vóór iedere ledenvergadering
bestuur:
Harry van Heijster – voorzitter
Paul Eling – secretaris
Dorry Eling-Remmen – penningmeester,
bezorging Nieuwsbrief + adressen
Harrie Peeters – activiteiten
Marleen Verblakt – activiteiten
Jan de Kleijnen – activiteiten

AANVULLINGEN N.A.V. DE
LEZING DOOR JAN TONIES
− De laatste wolf in Nederland werd
niet gezien in 1805, maar in 1897,
en wel in Heeze in NoordBrabant.
− Twisten en ruzies in de Peel
handelden niet op de eerste plaats
om de dikte van de turflaag, maar
vooral om de grensscheiding
tussen de Staten van Holland en
Pruisen.
− Het ijs in de ijskelder bij Bronlaak
is vaak ook veel gebruikt door
vrouwen uit Oploo en
St. Anthonis, die pas een baby
hadden en last hadden van ontstoken
borsten. Doktoren en vroedvrouwen
verwezen de moeders dan naar
Bronlaak.
− De sequoia of mammoetboom is
best veel aangeplant in Nederland;
in Sint Tunnis o.a. in de tuin van
Theo en Jeanne BrugmanSommers in het Kempensbos.
Deze is al meer dan 40 jaar oud en
wel 25 meter hoog.
− De laatste scheper (koehard) die
met schapen/koeien dagelijks de
Peel in ging, was volgens Harrie
van Erp Marie Holtmeulen (ze
had maar één oog). Volgens
berichten op internet was Toontje
van Els de echte laatste schaapherder.
− Zijn er gegevens dat er vroeger in
de omgeving van het
Mariakapelletje in de Oude
Breestraat meer mensen woonden
dan elders in Sint Tunnis? Ook op
oudere kaarten waar de huizen
ingetekend zijn, is dat niet te zien.
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− Bestaan er gegevens dat de
kerktoren van Sint Tunnis van
1465 is?
N.B.

In den Beginne…..

Op het internet staat onder
www.GroteSlinkenBunthorst.nl een
mooi verslag van een wandeling in de
omgeving van Bronlaak en Bunthorst
met het hele verhaal van aanleg en
bouw; het is een verhaal van 157
bladzijden met heel mooie foto's van
planten en dieren die in dat gebied
voorkomen.
Jac. van Kempen

50 jaar vogelverenging KleKle-ZaZa-Tro
Sint Anthonis.
Anthonis
Het is 50 jaar geleden dat enkele
werknemers van melkfabriek De
Eendracht bij elkaar zaten tijdens de
pauze om een boterham te eten. Het
waren allen vogelliefhebbers en ze
vroegen zich af hoe ze het beste uit hun
hobby konden halen. Ze besloten om een
vogelvereniging op te richten. Het idee
kwam van Jan Cornelissen, Piet
Hofmans, Ton van der Linden, Cor
Baltussen en Jan van Tienen. Al snel
werd wachtmeester Jan van de Vorst
gevraagd om secretaris te worden en
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Gerrit Jans (Gerrit de post) werd de
eerste penningmeester en dhr. J.
Sinjewel de eerste voorzitter.
Verder traden de heren Cor Bergmans,
Jan Goossens, Piet Weijmans, Jo
Peeters, Jan Pouwels, Piet Hofmans,
Gerrit Ooms, Jan Cornelissen, Pierre
d’n Brouwer en vele anderen toe als lid
van de nieuwe vogelverenging. Tijdens
een van de eerste vergaderingen werd de
naam Kle-Za-Tro door Gerrit Ooms
voorgesteld en aangenomen en zo
ontstond Kle-Za-Tro, wat een afkorting
is van KLEur ZAng en TROpisch.
Tevens werd er besloten om op korte
termijn ook een tentoonstelling te
organiseren. Inmiddels een jaar verder
werden er diverse kooitjes gemaakt,
natuurlijk door de leden zelf in elkaar
getimmerd van oude planken en pallets
die over waren bij de melkfabriek. De
verlichting was een verlengsnoer met
hier en daar een gloeilamp om de vogels
beter te kunnen zien. De eerste
tentoonstelling in 1964 met 254 vogels
gehouden in zaal Bos. De opening werd
verricht door burgemeester Schampers
en er werden 350 catalogussen verkocht.
Aan belangstelling was geen gebrek; je
kon als het ware over de koppen heen
lopen. Heel Oploo, Sint Anthonis en
omgeving liep uit om deze
vogeltentoonstelling te gaan zien.
Vele jaren vergaarde Kle-Za-Tro haar
financiële middelen door het innen van
parkeergelden tijdens de motorcross Der
Azen die verreden werd in Sint
Anthonis. Ook werden glazen

drinkbekers met het toenmalige logo
aan de deur verkocht.
Enkele bijzondere gebeurtenissen:
Einde 1963 wilde te toenmalige
voorzitter dhr. J. Sinjewel stoppen met
het voorzitterschap. Doch 19 leden van
de aanwezige 21 waren voor aanblijven
en de voorzitter ging door. Ook was het
in die tijd mogelijk om vogelboeken te
lenen bij Jo van Berlo tegen betaling van
10 cent om de kas te spekken.
In 1964, inmiddels 56 leden, werd in
verenigingsverband de wereldtentoonstelling in Rotterdam bezocht.
Ook werd in dit jaar een “lief en leed
potje” ingesteld om zieke leden een
fruitmand te kunnen bezorgen, of een
cadeautje bij een huwelijk aan te kunnen
bieden.
Het eerste lustrum in 1967 had een
rampjaar kunnen worden door een brand
op het podium in zaal Bos. Gelukkig kon
door snel ingrijpen van hotelgasten,
brandweer en leden een ramp
voorkomen worden.
Inmiddels zijn we in 1971 en is er voor
Kle-Za-Tro niet zo heel veel om te
juichen. Het leden aantal is gezakt naar
33 en op de tentoonstelling hebben 15
leden maar 190 vogels ingeschreven.
Wel hebben ze in dit jaar een gezellig
uitstapje naar Antwerpen waar
sommigen het moeilijk hadden met het
omrekenen van de Belgische francs naar
de vertrouwde gulden.
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De kleurplaten voor de schoolgaande
kinderen werden in 1972 voor het eerst
uitgedeeld op de scholen in de gemeente
Sint Anthonis.

gegroeid naar 54 leden met 375 vogels
op de onderlinge tentoonstelling. In
1982 zijn op de kringtentoonstelling in
Sint Anthonis 880 vogels te zien, het
ledenaantal is dan 65.
Hans Koelen uit Vierlingsbeek en lid
van Kle-Za-Tro ontvangt 400,- gulden
voor de rolstoelgehandicapten, het was
de winst van de tentoonstelling in 1985.
Zanger Hans Koelen is zelf ook
rolstoeler.

Sjaak van Kempen zegt zijn voorzitterschap op in verband met drukke
werkzaamheden op school. Voor de
tentoonstelling in 1975 hebben zich
maar 13 leden met slechts 150 vogels
ingeschreven.
Op de openingsavond bij Fun en Miet in
Rijkevoort werd gezegd dat we snel naar
een andere zaal in Sint Anthonis moeten
uitzien om verder terugloop te
voorkomen.
In 1977 bloeit de vereniging weer op
met 50 leden en 7 jeugdleden. Voorzitter
M. Bouwmans stopt in verband met
verhuizing en Harrie Reijnen volgt hem
op. De tentoonstelling gaat van café
Hoefnagel naar de gymzaal aan de
Hoefstraat. Het gevolg is 250 vogels en
veel meer bezoekers.
In 1980 verzorgde het duo Hij en Ik
(Piet Heiligers en compagnon) de
feestavond bij Van Haren.
Voor het eerst wint Kle-Za-Tro de
kringbeker in Volkel en is ze inmiddels

Kle-Za-Tro werd regionaal kampioen op
de eigen tentoonstelling in 1987. Het
jaar dat Kle-Za-Tro 25 jaar bestond werd
op deze wijze groots ingezet.
Op het afsluitende feest werden liefst
negen leden gehuldigd voor hun 25-jarig
lidmaatschap door de districtsvoorzitter.
Piet van der Zanden volgt in 1991 Harrie
Reijnen op als voorzitter van Kle-ZaTro.
Gerrit Jans stopt in 1992 na 30 jaar
penningmeesterschap en Martien van de
Heuvel volgt hem op. Inmiddels zijn we
gegroeid naar 75 leden en hebben
tentoonstellingen met ruim 400 vogels.
Deze tentoonstellingen worden door vele
liefhebbers uit de wijde omgeving
bezocht.
In 1994 stopt Henk van Dijk als
secretaris na een tijd waarin veel is
veranderd. De typemachine werd een
computer en er kwamen programma’s in
plaats van met de handgeschreven
keuringslijsten.
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Henk Peeters is de nieuwe secretaris.
Henk Peeters wordt na enkele jaren
opgevolgd door de huidige secretaris
Robert van Lieshout uit Rijkevoort. In
2001 waren er maar liefst vier
kampioenen van Kle-Za-Tro op de
nationale tentoonstelling in Apeldoorn.

bouwen van een grote volière bij
verzorgingshuis Op ’t Hoogveld.
Deze volière is op 12 mei 2012 feestelijk
overgedragen aan het verzorgingshuis en
wordt iedere dag door bewoners en ook
vele mensen uit Sint Anthonis bezocht.

De vereniging bloeit op als nooit
tevoren, en behaalt veel successen op
diverse tentoonstellingen, zelfs
internationaal.
Dit jaar (inmiddels 2012 en 50 jaar na de
oprichting) zijn er weer vogels te zien in
Sint Anthonis. Er zijn zelfs ruim 430
vogels ingeschreven om gekeurd te
worden. Alle kleuren en maten zijn
aanwezig en het is een lust voor het oog.
Piet van der Zanden
Kleine Beekstraat 14
5845AG Sint Anthonis
Voorzitter Kle-Za-Tro

De tentoonstelling werd geopend door
emeritus pastoor Frans van Spreeuwel.
Hij verplaatste zich voor een keer in een
Europese spreeuw de Stumus Vulgaris
en noemde zich dan ook Frans
SpreeuwEL (Extra Large). De in grote
getale aanwezige leden en genodigden
vermaakten zich meer dan ooit met deze
ludieke openingsrede.
Tevens is vogelvereniging Kle-Za-Tro
het jubileumjaar ingegaan met het
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Verslag van de Algemene
Jaarvergadering op 6 februari 2013 in
het Heemhuus.
Voorzitter Harry van Heijster opende de
vergadering met de vermelding van de
leden die hadden laten weten niet
aanwezig te kunnen zijn. Ondanks de
winterse omstandigheden waren
gelukkig toch velen gekomen.
Vervolgens las de secretaris een kort
overzicht voor over de belangrijkste
activiteiten van het afgelopen jaar; een
uitgebreid verslag was via de
nieuwsbrief al aan de leden
toegezonden.
Harry Peeters presenteerde het financiële
jaaroverzicht. Er was een tekort van
ongeveer 275 euro. Daarna presenteerde
hij de begroting. Een van de belangrijkste posten, zowel aan de inkomsten
als de uitgavenkant zijn de boeken. Er
moet eerst geïnvesteerd worden en
vervolgens moet de verkoop dan weer
zorgen dat de investeringen terugkomen,
maar de verkoop vergt enige tijd. Het
plan is om komend jaar weer enkele
boeken uit te brengen. Vanuit de zaal
werden verschillende suggesties
aangedragen om de rapportage van de
cijfers nog inzichtelijker te maken.
De kascommissie, bij monde van Sjaak
Arts meldde dat, onder het genot van een
kopje koffie en een stukje taart, het
ouderwetse maar charmante schrift van
de penningmeester was bestudeerd en
ook de centen in de kas waren geteld.
Alles was perfect in orde waarna de
penningmeester decharge werd verleend.
Annemarie Nabuurs blijft nog een jaar

aan en Wim Derks werd gekozen als
nieuw lid voor de kascommissie. Dat
was in feite de laatste handeling van
Harry Peeters als penningmeester.
Na de pauze kwam de voorzitter op dit
feit terug en meldde de leden dat binnen
het bestuur was afgesproken dat Harry
wel als bestuurslid zal aanblijven maar
na alle jaren trouwe dienst de penningen
over draagt aan Dorry Eling-Remmen.
Met luid applaus liet de zaal merken het
vele werk van Harry zeer te waarderen.
Vervolgens stond de bestuursverkiezing
op de agenda. Twee leden traden af,
Harry Peters en Paul Eling. Beide
hadden zich herkiesbaar gesteld en de
ledenvergadering ging daar bij
acclamatie mee accoord. Er is nog steeds
een vacature in het bestuur. De
voorzitter meldde dat er een jaar lang
gezocht was naar een kandidaat, enkele
mensen zijn gepolst maar niemand
bereid gevonden. Vanuit de zaal meldde
zich ook geen kandidaat. Er is besloten
om het nu zo te laten. De voorzitter
meldde dat Toon Nabuurs te kennen had
gegeven zijn functie als beheerder van
de gebruiksvoorwerpen graag over te
willen dragen. Hij is bereid om een
opvolger in te werken. Op de vraag aan
de zaal of iemand bereid was om die rol
op zich te nemen meldde zich niemand.
De voorzitter gaf aan dat het jammer is
als dit werk niet meer zou gebeuren.
Het volgende punt op de agenda betrof
een bespreking van de geplande activiteiten. De gebruikelijke
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ledenvergaderingen zijn op de agenda
geplaatst en voor die van maart zal
Martin Mahler komen spreken. We
denken ook aan excursies, ondermeer
naar het museum bij de vliegbasis
Volkel (lokale cultuurhistorie) en de KI
in Beers. In september zal een fotodag
worden georganiseerd. Dan zal Nelly de
Hoog ook haar kleine fotoboekjes laten
zien waarin 10 jaar geschie-denis van
onze vereniging is vastgelegd in beeld.
Harm wees op de mogelijk-heid om
Twan Dohmen uit te nodigen voor een
lezing: een goede suggestie die werd
genoteerd. Jan de Kleijnen vertelde kort
over het project met de bibliotheek. Van
de bibliotheek hebben we ook allerlei
materiaal gekregen (kopieën, knipsels)
waar misschien ook wel interessante
onderwerpen bij zitten om nog eens uit
te werken.
Louis van Loosbroek maakte van de
rondvraag gebruik om te informeren
naar de archeologische berichten die hij
in de lokale pers was tegengekomen: hij
zag daar de vereniging niet vermeld
staan. Hoe kan dat? Het bestuur moest
het antwoord schuldig blijven. Nelly de
Hoog meldde dat zij wat miniparamenten (o.m., een klein kazuifeltje om
'misje mee te spelen') had ontvangen
van Door-tje Lomme: ze waren
afkomstig van Rein Lomme en komen
nu in de collectie van onze vereniging.
Dat inspireerde Jac van Kempen tot de
mede-deling dat een boekje met allerlei
teksten van Rein Lomme over zijn leven
binnenkort wordt afgerond en

gepubliceerd. Jac meldde ook dat hij
het archief van de korf-balclub Victoria
had ontvangen van Jan Swaans. Jan de
Kleijnen had ook wat spulletjes
ontvangen van Joke Verberk van de
Steeg en van Jan van Haren. Harry
Peeters meldde dat we allerlei
archiefdozen hadden gekregen van
Annemarie Nabuurs.
Na de pauze (en nadat Harry Peeters was
bedankt) kon de aangekondigde lezing
van Jan van Staveren niet doorgaan. Jan
de Kleijnen liet een film over oude
ambachten zien waarna de zaal uitvoerig
besprak wie er in Sint Tunnis met die
ambachten bezig was geweest, waarbij
vooral veel werd verteld over smid Niek
Verplak; en ook kuiperij/krattenfabriek
Schuurmans kwam aan bod: dat leek wel
een mooi project om nog eens uit te
werken. Ondertussen hadden Harry
Peeters en Thea van de Weem iedereen
met een verfrissing (zonder doping) op
de been gehouden. Het jaar was weer
goed begonnen.
Secretaris Paul Eling.

Archeologiebeleid gemeente Sint
Anthonis
Het behoud van waardevolle
overblijfselen en sporen uit het verleden
wordt steeds belangrijker. Niet alleen
voor onze eigen geschiedenis, maar
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bijvoorbeeld ook voor toerisme en
recreatie.
Bodemgebruik kan echter in sommige
gevallen het verhaal van onze
geschiedenis uitwissen, daarom is het
goed om cultureel erfgoed in de bodem
beter te beschermen.
Sinds 1 september 2007 is de Wet op de
archeologische monumentenzorg
(Wamz) van kracht.
In deze herziening van de
Monumentenwet 1988 zijn - ter
voorkoming dat de bodem van ons
land verandert in een ‘cultuurhistorische
woestijn’ - de uitgangspunten van het
Europese Verdrag van Malta (1992)
voor Nederland nader uitgewerkt.
De belangrijkste veranderingen
betreffen:
het streven naar behoud en
bescherming van archeologische
waarden in de bodem;
de kosten van archeologische
werkzaamheden komen in principe voor
rekening van de initiatiefnemer van
bodemverstorende activiteiten
(veroorzakerprincipe);
de archeologische monumentenzorg wordt een geïntegreerd
onderdeel van het ruimtelijke
ordeningsproces.
In samenspraak met de gemeenten
Grave, Mill en Landerd heeft ook de
gemeente
Sint
Anthonis
een
archeologiebeleid ontwikkeld. Na een
inventarisatie van de in de gemeente
aanwezige archeologische waarden door bureau RAAB - is een beleidsnota

en een archeologische waardenkaart
opgesteld.
Zowel bij de inventarisatie van de
archeologische waarden als bij het
becommentariëren van het resultaat zijn
vertegenwoordigers van de diverse
betrokken heemkundekringen –
waaronder onze Heemkundekring - in
Sint Anthonis betrokken geweest.
Dit “archeologiebeleid gemeente Sint
Anthonis” werd in de gemeenteraadsvergadering van 28 januari 2013
vastgesteld.
In de beleidsnota worden acht
categorieën toegepast met afhankelijk
van de verwachtingswaarde
verschillende voorwaarden.
De archeologische waardenkaart laat de
verschillende archeologisch belangrijke
gebieden zien.
Aan de hand hiervan kan een
bewoner/gebruiker vaststellen of bij
verbouwingen of wijzigingen in
bodemgebruik een archeologisch
bodemonderzoek dient plaats te vinden.
Voor de bewoners van Sint Anthonis
zijn zowel de nota als de kaart belangrijk
omdat hiermee aan de hand van
(bodem)vondsten de archeologische
geschiedenis, de landschappen en de
(vroegere) bebouwing vastliggen.
De nota en de bijbehorende kaarten zijn
terug te vinden op de gemeentelijke
website.

Niek Huffels
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Dialectclub Sint Tunnis in Oelbroeck.
Wej wille wieëte welke woorden bej ‘t echte Sintunnis huuëre want ok de
dialectclub is er nie altied zeker van. Wej doen ’n beroep op de Sintunnisse
minse um mit ons mit te dinke en ons te laote wieëte wá nou echt Sintunnis
is.Ge kunt ut laote wieëte via e-mail án lvloosbroek@home.nl of gewoeën un
briefke in de bus dówwe op Bosweg 7
Zoeë vraoge wej ons af:
Is ’t nou ammel of ammól .Voor : allemaal
Is ’t áâlt, alltied, áâttied of altiedig. Voor: altijd of steeds.
Is ’t alliëen of allennig . Voor : alleen.
Is ’t apke of epke . Voor : aapje
Is ’t aws, awsum of achterstevörre . Voor : binnenste buiten, verkeerd,
achterstevoren of andersom.
De kiepe ligge te bakele. Wat is het goede Nederlandse woord voor bakele?
Is ’t bats , battereej of achterwèèrrek . Voor : kont.
In het Sintunnis is troep, rommel, rotzooi en nageboorte ,allemaal hetzelfde
woord: bógt !
In ’t Sintunnis is boeren, huilen en vallen : bööke.
Is ’t bóôrdevol of böörnevol of ophöpt of afgelaaje Voor het woord: eivol of
boordevol..
Is ’t blaar of blaajer : Voor : bladeren.
Is ’t nou ’n langschriêk of ’n langsliêt . Voor: ’n lang dun meisje.
Is ’t nou oop, oëep of ope . Voor het woord: open..
Is ‘t nou errent, erres, erreges, örrent, of örreges Voor het woord: ergens.
Is ’t nou driêfzáând of papzäând . Voor : drijfzand.
Is ’t nou iemus of iement . Voor : iemand
Is ’t nou niemus of niement . Voor : niemand.
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Is ’t nou iederskiëer of alle hondsgezeik.

Voor : telkens.

Voor tot aan, van wie en wijs gebruiken we allemaal het woord : wies. Is wies ‘n
echt Sintunnis woord?
In ’t Sintunnis gebruiken wij voor : zal ik, ontslag, baal, klootzak,totaal niets
allemaal het woord zák.
Wat is het goede Nederlandse woord voor toegenèèjd ? Is ’t gierig; is ’t gesloten iemand; of noemt men iets anders.
Wat is een toegenèèjde tès? Dichtgenaaide zak,of een pinnige vrouw?
Is ’t un seketsel of un reketsel ? Ijzeren of stenen afrastering of poort.
Wej hebbe de letters U, V, W en Z nog nao te kiêke en dan hebbe wej het
Sintunnis alfabet héllemol dörgewérrekt. Verder hebbe wej nog een hieël serie
woordjes die komme van het Ravensteins dialect, Mills dialect en Lons dialect
die ongevèèr van toepassing kunne zien op het Sintunnis dialect en dan kunne
wej ons gon toelegge op de Sintunnisse uutdrukkingen en de vervoegingen van
de Sintunnise werkwoorden en dan komme wej bej de uutkomst van het
Sintunnisse Woorden boek.
Louis van Loosbroek.
Electronische nieuwsbrief
Oelbroeck’s Heem blijft in papieren vorm verschijnen voor onze leden. Om
iets aan de kosten te doen, sturen we tegenwoordig een electronische versie,
in zogeheten pdf-formaat, naar de heemkundekringen in aanpalende dorpen.
Door de omvang, ging er stiekem toch heel wat porto op zo’n envelop. Maar
wij kunnen ons voorstellen dat ook leden belangstelling hebben voor een
nieuwsbrief in pdf-formaat, electronisch dus. En dat kan! Het maakt het
bewaren van de nieuwsbrieven gemakkelijk en dan zijn ze ook makkelijk
toegankelijk om weer informatie in op te zoeken. Vandaar dit verzoek: als u
graag de nieuwsbrief in electronische vorm wilt ontvangen, stuur ons een
email-bericht en vermeldt daarin of u naast de electronische versie ook prijs
stelt op de papieren versie. Stuur uw verzoek naar: p.eling@donders.ru.nl
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De Brabantse Heemdagen
Op 8 en 9 augustus van dit jaar
worden in Breda de Brabantse
heemdagen gehouden. De
heemdagen staan in het teken van
de Nassua’s (speciale band met
Breda). Er is een heel programma,
met rondleidingen. Deelname
bedraagt 85 euro per deelnemer en
liefhebbers moeten zich voor 31 mei
opgeven! Voor meer informatie: zie
http://www.brabantsheem.nl/0128brabantse-heemdagen-2013

heeft er vast al iets in de kranten
over gelezen.
Op zondag 7 april zullen twee
boeken van Jac van Kempen ten
doop worden gehouden in het
Heemhuus, van 11 tot 14 uur. Het
ene boek gaat over de priesterzonen
van Sint Tunnis. Jac heeft er al eens
over verteld, er moest nog wat
geschaafd worden maar het is nu af.
Het andere boek gaat over Rein
Lomme. Ze zullen na de doop te
koop worden aangeboden. De koffie
is bruin, heb ik begrepen.
Op zaterdag 1 juni wordt er een
excursie georganiseerd naar het
veeteeltmuseum in Beers, s middags
van 2 tot 5.

Op 25 februari is het bestuur
bijeengeweest en daar zijn twee
belangrijke onderwerpen aan de
orde geweest. Zoals gebruikelijk, zijn
de komende activiteiten nog eens
doorgesproken en er staat weer het
een en ander op het programma.
Op 25 maart zal Martien Mahler
komen vertellen over zijn
scholenproject, de historischeheemkundige lessen over de dorpen
van onze gemeente die hij heeft
ontwikkeld voor de basisscholen. U

En waarschijnlijk gaan we dan op
woensdagmiddag 11 september
naar de Traditiekamer in Volkel. De
contacten zijn gelegd, er zijn
voorlopige afspraken maar volg de
berichten in de Nieuwsbrief en
noteer het in uw agenda.
Het tweede grotere punt op de
agenda betrof de digitalisering. Ook
mensen die de geschiedenis
induiken hebben te maken met de
vooruitgang en profiteren er ook
van: de digitalisering van veel
archieven maakt het zoeken naar
informatie over voorouders veel
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gemakkelijker. Kijk maar eens naar
de website van het BHIC: daar is al
heel veel in digitale vorm te vinden.
Wij doen nog niet zo heel veel in
digitale vorm, maar we moeten er
wel over nadenken. Het bestuur
bekijkt momenteel of we een
website kunnen laten maken. Met
een website kunnen andere mensen
ons vinden op het internet en dat
vergemakkelijkt de communicatie.
Ook met leden kunnen we de
communicatie vergemakkelijken. De
agenda en nieuwtjes zijn makkelijk
toegankelijk en we kunnen dan
straks waarschijnlijk ook
bijvoorbeeld foto’s laten zien
waarvan lezers dan informatie
kunnen geven, bijvoorbeeld namen
van mensen op een foto. Het zal een
eenvoudige website worden,
makkelijk in het gebruik. Ook is heel
duidelijk besloten om de Oelbroecks
Heem, de nieuwsbrief, intact te
laten! Heel veel leden vinden een
papieren versie van alle berichten
en verhalen prettig en dat blijft dus
ook zo! Het bestuur heeft een begin
gemaakt en zal in de toekomst nog
vaker zich hierover buigen. Heeft u
er een mening over? Laat het ons
weten!

Inhoud nieuwsbrief maart 2013.
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Herinneringsprentjes
Naar aanleiding van het artikel op pagina 26 in
de vorige Nieuwsbrief (11de jaargang, februari
2013) volgt hier nog een aanvulling bij de foto
van José de Best. De auteur schrijft dat de
afgebeelde foto een uitnodiging is en dat
verdere tekst ontbreekt. Een prentje dat ik een
tijdje geleden van een oud-Sintunnissenaar
kreeg om het te digitaliseren, heeft eenzelfde
voorkant als de geplaatste foto. Echter dit
prentje is een herinneringsprentje. Daarop is
onder andere te lezen: “ontving ik op 27 juli
1952 voor de eerste maal mijn Jezus.” (zie
afbeelding). Laatstgenoemde prentje is
overigens in de digitale collectie van onze
Heemkundevereniging te vinden.
Eerste Heilige Communie
Herinneringsprentjes werden - en worden vaak Herinneringsprentje van José de
Best, 1952.Op de voorzijde is een
nog - uitgegeven om eraan te herinneren dat
foto van José afgedrukt. Uitgegeven
een bepaald sacrament op een bepaalde dag
door Firma F. Schoth - Boxmeer.
aan een bepaald persoon is toegediend. Zij
herinneren de betrokkene zelf, alsook familie
en vrienden aan wie ze zijn uitgedeeld, aan dit
gebeuren. Van de zeven sacramenten werden in het verleden prentjes gemaakt
met het doel de gelovigen te wijzen op het heilzame ervan, om hen - vooral
kinderen - te onderwijzen over de betekenis van deze sacramenten. Deze
prentjes waren hulpmiddel en soms leidraad bij het onderwijs in het geloof en de
leer van de Kerk, de catechese. Enkele decennia geleden was een prentje bij de
Eerste Heilige communie een herinnering aan het sacrament dat het kind
ontvangen had. Nu herinnert een kaartje - met of zonder foto - ons aan het kind
dat een sacrament ontvangen heeft. “Kijk, zo zag ik er uit op de dag van mijn
Eerste H. Communie. Dank u wel dat u op mijn feestje was”. Dit aandenken is
eigenlijk ook een ‘prentje’, al zal het niet zo snel als religieuze boodschap
worden herkend - en zo is het hooguit nog maar vaag bedoeld. Er heeft qua
vorm en inhoud een verschuiving plaatsgevonden van het kerkelijke,
geloofsgerichte naar het seculiere herinneringsprentje.

Kerkboek
Bij een Priesterwijding - een van de zeven sacramenten - werd eveneens een
herinneringsprentje uitgereikt. In het op 7 april te verschijnen boek
Priesterzonen van Jac. van Kempen vind je daarvan een aantal voorbeelden.
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Maar niet alleen bij de sacramenten werden/worden prentjes uitgegeven, er zijn
tal van andere gelegenheden waarbij dat het geval was en nog is. Denk aan het
gedachtenisprentje dat bij een avondwake, uitvaart of crematie wordt uitgereikt.
Waar 60 jaar geleden het gedachtenisprentje nog een echt ‘bidprentje’ was,
waarmee de ontvanger gevraagd werd te bidden voor de overledene om diens
ziel aan te bevelen bij God, daar is nu het bidprentje een echte gedachtenis, een
herinnering aan de overledene geworden. Soms zie je op de voorkant een foto
van de overledene en op de achterkant of binnenin feitelijkheden over het leven,
gedachten of herinneringen aan de overledene verwoord.
In mijn verzameling prentjes, geboortekaartjes en overlijdenskaarten vond ik een
grote diversiteit aan prentjes. Deze kwamen ook weer uit diverse kerkboeken,
want daar werden zulke prentjes immers altijd in bewaard. Het kerkboek diende
als bewaarplaats, bladwijzer, om bij het openslaan van de bladzijde het op het
prentje afgedrukte gebed uit te spreken of om de herinneringstekst te lezen. In
die kerkboeken vond ik behalve bidprentjes nog diverse andersoortige prentjes.
Bijvoorbeeld: ‘gebed tot O.L. Vrouw in ’t Zand te Roermond’ uit 1947, een
prentje met ‘H. Missie te Oploo’ 11-19 october 1947, een prentje ter gedachtenis
aan de H. Missie te St. Anthonis van 6-14 mei 1950 o.l.v. de Eerw. Paters H.
Eijkmans en Fr. Koppendraijer S.J. (Sociëteit van Jezus, bekend als de
jezuïeten), een prentje met de beeltenis van Mgr. Wilhelmus Marinus Bekkers
(1908-1966) en een prentje met de beeltenis van St. Franciscus van Assisii met
de titel ‘Levensregel’ en een daaronder te lezen tekst “100 d. afl. eenmaal daags
(Kerkelijk goedgekeurd)”. De oudere heemkundeleden zullen dit zeker
herkennen.

Gebruiksvoorwerp en verzamelobject
Prentjes bewaren vaak een herinnering of nagedachtenis en dat is ook hun
functie. Ze volgen door de jaren heen ‘de mode’; zowel de inhoud als de vorm
verandert voortdurend. Prentjesverzamelingen zijn vaak uitgebreid en zeer
divers. Er zijn er in het verleden natuurlijk veel gemaakt en veel ervan bleven al
die jaren om uiteenlopende redenen zorgvuldig bewaard. De meeste mensen
doen ze niet zomaar weg. Sterker nog, bij het opruimen van al jaren ongebruikte
en niet meer bekeken spullen worden prentjes na ze in de hand te hebben gehad
en bekeken, toch weer goed opgeborgen. Blijkbaar zijn ze te kostbaar om ze
weg te doen of af te geven. Echter als er geen redenen zijn, bijvoorbeeld bij
grote slijtage of men heeft er geen persoonlijke band mee, dan worden ze van de
hand gedaan. De heemkundekring is er in elk geval blij mee. De gegevens
verschaffen ons informatie over diegene van wie het afkomt. En met die
gegevens kan het archief worden opgebouwd.

16

J.P. v.d. Berg - St. Anthonis
Prentjes moesten door een ambtsdrager van de R.K. Kerk (bisschop, abt of een
vertegenwoordiger van deze) worden goedgekeurd. Op het prentje staat dan
‘Imprimatur’ (‘Moge (of ‘Laat’) het gedrukt worden’) ofwel ‘Nihil obstat’
(‘Niets staat in de weg’ - om dit uit te geven) en de naam van de ambtsdrager
met jaartal van goedkeuring. Er werden ook prentjes uitgegeven zonder
kerkelijke goedkeuring, hier ontbreekt bovengenoemde dus.
Van ons eigen dorp heb ik een prentje gedrukt door J. Bombeeck – St. Anthonis.
Dit is van 2 april 1958. Jo Bombeeck was huishoudster bij pastoor A.
Kerssemakers tot 1959.
En natuurlijk de prentjes van Jan de Köster. Hij zette onder de tekst: J.P. v.d.
Berg-Dekkers - St. Anthonis of J.P. v.d. Berg, Koster, St. Anthonis. Het oudste
prentje in mijn verzameling is een overlijden op 29 januari 1911. Het meest
recente van maart 1938.
Er is al eerder in de nieuwsbrief over Jan de köster geschreven. Jan de köster
heette voluit Johannes Petrus van den Berg. Hij werd geboren op 3-9-1875 aan
de Groenmarkt (Lepelstraat) en overleed op 3-5-1956. Jan trouwde met Cato
Dekkers.
Van Jac. van Kempen kreeg ik nog de volgende gegevens, want ik ken de
persoon in kwestie niet en ook wist ik niet hoe het samenstellen van prentjes
vroeger ging. Jan de köster woonde in de Breestraat waar nu het
kantorencomplex is van Kempen-Küppers op de hoek Breestraat - Pastoor van
Delftlaan. De pastoor schreef meestal de tekst voor de bidprentjes; het bovenste
gedeelte deed de koster en die zorgde er ook voor dat het op tijd gedrukt werd.
Dat gebeurde bijna altijd bij drukkerij Schoth in Boxmeer. Dit laatste staat soms
ook wel op de bidprentjes. De pastoor en de koster kozen de prentjes. Door
jarenlange samenwerking en dagelijks overleg wist de koster wel wat de
bedoeling was. In de jaren dat er nog veel kindersterfte was, schreef pastoor A.
van Delft vaak een kinderrijmpje op zo'n prentje, toegespitst op het kind zelf.
Overigens kende Jan de köster de mensen in het dorp natuurlijk allemaal.
Voor liefhebbers van prentjes is het boek Prentjes uit de rijke Rooms Katholieke
cultuur -Tastbare tekens van heilbrengende symbolen en rituelen, in het
bijzonder de sacramenten - van Frans Pluijmaekers, Susan Verspaandonk en
Victor Spauwen (uitg. 2011) de moeite van het bekijken en lezen waard. Een
echte aanrader zelfs.
Angeline Aben
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INLEGVEL : OELBROECKS HEEM 2013
Uitstapje naar het Nationaal Veeteelt museum in Beers.
Zoals al enkele keren vernoemd is het er nu dan toch van gekomen. Op zaterdagmiddag 1 juni a.s. is
de heemkundekring uit Sint Anthonis van harte welkom in het Nationaal Veeteelt museum in Beers.
We worden geacht om 14.00 uur aldaar aanwezig te zijn. Vertrek is dan ook om 13.30 uur vanaf de
Brink. Ook al mocht je geen auto hebben, je kan (tegen een kleine vergoeding, best met iemand
anders
meerijden.
Kosten zijn 5 euro per persoon (incl. een kopje
koffie aldaar echter excl. Carpoolen).
Opgave bij de secretaris P.Eling (tel. 381521)
Ter info:
De ki-vereniging Land van Cuijk was sinds de
oprichting in 1949 gevestigd in een oude boerderij
naast het gemeentehuis in het centrum van het
dorp. De stieren liepen er in een naastgelegen
weitje. ’s Avonds werden ze door hun verzorgers
naar binnen gebracht. In 1980 vond de gemeente
dat de vestiging van een dergelijke agrarische
onderneming – die bovendien wilde uitbreiden –
buiten het dorp voor de hand lag. Zelf had de
vereniging met de verkoop van het sperma van hun topper Prins 2 flink wat geld verzameld. Samen
met de opbrengst van de boerderij en de verhuispremie van de gemeente kon een riant nieuw kistation worden gebouwd aan de Dr. Moonsweg, genoemd naar de eerste directeur van de
vereniging. Eind mei 1999 opende het Museum Veeteelt en KI zijn deuren in het voorhuis - de
voormalige kantoorruimte - van het oude ki-station van het Land van Cuijk in Beers. Sinds 2001 is het
museum zelfs officieel een geregistreerd museum. In 2009, tien jaar na de start, zijn de
tentoonstellingsruimten van het museum volledig opnieuw ingericht en kreeg het museum zijn
huidige naam: Nationaal Veeteelt Museum. Wijlen Jan Goossens is ca 25 jaar directeur geweest van
het KI-station.
Boekverkoop.
De heemkundekring gaat opnieuw 2 boeken uitbrengen en wel de volgende 2 boeken: “17
priesterzonen van Sint Tunnis” en “Herinneringen aan Rein Lomme”.
Op 7 april a.s. is het dan zover. Op zondagmorgen 7 april in het heemhuus van 11.00 uur tot ca 14.00
uur geopend. Alle leden zijn hierbij uitgenodigd om er een gezellige morgen van te maken.Van bijna
elke familie van de 17 priesterzonen zijn mensen uitgenodigd om, evenals u, aanwezig te zijn. Na een
welkomstwoord en een korte uiteenzetting hoe de boeken tot stand zijn gekomen, zal de
boekverkoop starten. Jac van Kempen is schrijver van beide boeken. Daarna hebben Jac en Jan de
Kleijnen in het boek “17 priesterzonen van Sint Tunnis” diverse uitbreidingen aangebracht in de hoop
er tevens een aardig naslagwerkje van te maken.
Tot op 7 april in ons heemhuus.
Heemkundevereniging "Wanrode's Heem"
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Uitnodiging, ” Tentoonstelling Tienerjaren” 2013
Onze aandacht hebben we gericht op een aantal verenigingen die niet meer bestaan, te weten de
Jonge Boeren Stand met de KPJ, het Jongens Gilde (later Jong Nederland), het Meisjes Gilde en de
Wielewaaiers. Deze verenigingen beslaan een lange periode uit de vorige eeuw, van de jaren vijftig
met de oprichting van het Jongens Gilde tot de opheffing van de Wielewaaiers. Maar liefst 1500
foto's zijn er verzameld door onze enthousiaste werkgroep en daarvan zijn er ruim 900 te bezichtigen
tijdens onze expositie over de periode 1950 tot 1982. zaterdag 16 maart van 13.30 tot 18.00 uur en
zondag 17 maart van 10.00 tot 17.00 uur in "Het Wapen van Wanroij”. De entree is gratis.
IN MEMORIAM
e

Op 9 februari, 3 dagen na haar 80 verjaardag, overleed onze dorpsgenote Riek Verschuuren. Bij
velen bekend als ‘juffrouw Riek’ - leerkracht van de basisschool.
Persoonlijk heb ik een herinnering aan haar die te maken moet hebben met de start van haar
onderwijscarrière. In het schooljaar 1956-57 werd ik, als leerling van de zesde klas, onder de
bezielende leiding van meester Jan Dekkers voorbereid op het gymnasium: van hem kregen we
bijlessen Frans. Om welke reden het was is mij niet bekend, maar de raadselen van het taalkundig en
redekundig ontleden werden ons onthuld door Riek Verschuuren - toen 23, 24 jaar oud.
Riek is de Sintunnisse lagere (later: basis-) school trouw gebleven tot haar pensionering. Maar in
e
1988-89 moet ze ziek geweest zijn, want bij het zoeken naar documentatie over de 1 Communie
vond José tussen de herinneringen van haar dochter Mirthe bijgaande brief van Juffrouw Riek.
Toegewijd en betrokken - zo kan Rieks leven worden samengevat. Zij ruste in vrede.
Harry van Heijster, voorzitter
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Oelbroecks Heem
Opgericht 7 september 2001

Elfde jaargang mei 2013.
St.Anthonis 4 mei 2013

U I T N O D I G I N G.
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de
ledenvergadering op woensdag 22 mei. We beginnen
zoals gewoonlijk om 20.00 uur in ons Heemhuus. De
spreker op deze avond zal zijn:

Twan Dohmen.
Twan Dohmen is eindreeacteur van het Boxmeers
weekblad en woont in Cuijk. Hij schrijft voor de krant
onder meer over de streekhistorie. Verder is ook het
uitgaansleven een bron van inspiratie voor zijn schrijfwerk. Zodoende kwam hij ongetwijfeld het onderwerp
tegen waarover hij onlangs een boek heeft geschreven
(inmiddels uitverkocht): Bier in het Land van Cuijk
en Maasduinen. Het ruikt hier naar karamel “een
snoepjeslucht”, schrijft Twan. Maar hij weet er nog
veel meer over en daar zal hij ons alles over komen
vertellen. Ook de Sintunisse bierhistorie zal aan de
orde komen
De titel luidt:

CAMBRINUS IN HET LAND VAN CUIJK.
Het Bestuur.
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Colofon:
Heemkundekring “Sint Tunnis in Oelbroeck”.
Doel: het bewaren en doorgeven van het
cultureel erfgoed van ons dorp.
contributie: € 15,00 per persoon per jaar;
€ 25,00 per gezin; nieuwe leden
aanmelden bij: Paul Eling, Breestraat 39,
tel. 381521; e-mail p.eling@donders.ru.nl
Werkgroepen:
Fotowerkgroep; contactpersoon:
Marleen Verblakt
tel. 380857
werkgroep dorpsherinneringen:
Jac. van Kempen 381769
werkgroep veldnamen en kruisen:
Harrie Peeters 382240
werkgroep dialecten:
Louis van Loosbroek 383467

Op 15 april is het bestuur bijeen geweest
in het Heemhuus. Allereerst werd nog
even tevreden teruggekeken op de zeer
geslaagde presentatie van de 2 boeken
van Jac van Kempen en Jan de Kleijnen
en de aanbieding aan de pastoor. De
opkomst was groot en dat was niet door
iedereen voorzien. Om bij een volgende
gelegenheid niet voor verrassingen te
komen staan, gaan we nu wel kijken of
we ergens een groter koffiezetapparaat
op de kop kunnen tikken.

werkgroep gebruiksvoorwerpen:

werkgroep archeologie:
Niek Huffels 385223
werkgroep genealogie:
Jan de Kleijnen 0485-383060
werkgroep etalage:
Dorry Eling 381521
werkgroep Land- en Huishoudscholen: Johan
Peters 381620
inleveren kopie nieuwsbrief:
bij Louis van Loosbroek
e-mail: lvloosbroek@home.nl
20 dagen vóór iedere ledenvergadering
bestuur:
Harry van Heijster – voorzitter
Paul Eling – secretaris
Dorry Eling-Remmen – penningmeester,
bezorging Nieuwsbrief + adressen
Harrie Peeters – activiteiten
Marleen Verblakt – activiteiten
Jan de Kleijnen – activiteiten

Vervolgens hebben we lang gesproken
over het graven-project. Nadat het kerkhof was opgeknapt, ondermeer aan de
hand van adviezen van en met hulp van
onze werkgroep graven, bleken nog
diverse graven wel aan enig herstelwerk
toe. Harry Peeters en Piet van de Rijt
zijn al een tijd bezig hoe dit werk goed
uitgevoerd kan worden. Daarbij hebben
ze ook gekeken naar de mogelijkheden
voor herplaatsing van de platen die tegen
de kerkmuur zijn bevestigd. Al dit werk
vraagt om deskundige ondersteuning, en
ook de benodigde materialen zijn kostbaar. We hebben gekeken of er subsidiemogelijkheden zijn. Daarbij speelt mee
dat de graven eigendom van de gemeente zijn; daarom hadden we ons tot de
gemeente gewend. Maar naarmate we
deze weg verder op gingen, merkten we
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dat we als heemkundekring te klein zijn
om deze omvangrijke, kostbare en ook
moeilijke operatie goed te kunnen uitvoeren. Na alle argumenten gewogen te
hebben, hebben we toch moeten beslissen om met dit project te stoppen.
Wel hebben we de gemeente gevraagd
haar verantwoordelijkheid voor de zorg
voor de graven serieus te nemen.
Het volgende punt op de agenda was de
evaluatie van de werkgroepen. Nieuwe
leden moeten ook de weg kunnen vinden
naar die werkgroepen. We hebben een
begin gemaakt en gaan de volgende keer
verder met dit onderwerp. Tot slot
werden de komende activiteiten
doorgenomen: de ledenavond op 22 mei
waarvoor we Twan Dohmen wilden
uitnodigen (en die ook komt), de
excursies naar het KI station in Beers
(zie elders in dit blad voor programma
en deelname) en de excursie naar de
Traditiekamer in Volkel en de leden avond op 24 juni, waarop we Piet Peters
uit Overloon willen uitnodigen om zijn
verhaal over de oorlogsgebeurtenissen in
onze streek te komen vertellen.
De Secretaris

Excursie KI Beers
Dit jaar hebben we 2 excursies op het
programma staan. De eerste zal gaan
naar het KI -station in Beers. Wijlen Jan
Goossens, jarenlang lid van onze
vereniging, had ons daar ongetwijfeld
graag rondgeleid. Maar evenzogoed zijn
we van harte welkom

In het Nationale Veeteeltmuseum
op Zaterdag 1 juni
Vertrek vanaf de Brink (met eigen
vervoer, onderling afspreken) om
13.30 uur.
De entree bedraagt 5 euro pp.
Dit museum gaat over de ontwikkeling
van de veeteelt en de betekenis daarin
van de kunstmatige inseminatie. Het laat
zien hoe Nederland in de tweede helft
van de twintigste eeuw dankzij de
kunstmatige inseminatie toonaangevend
werd op het gebied van de
veeverbetering. De centrale hal geeft een
inleiding en historisch overzicht. De
aangrenzende zalen tonen het verhaal
van de veeteelt: waarom mensen dieren
houden en hoe mensen dieren fokken. In
het laboratorium wordt duidelijk
gemaakt hoe mensen dieren kunnen
'maken'.
Liefhebbers die mee willen naar Beers
dienen zich te melden bij Paul Eling
(p.eling@donders.ru.nl of per tel.:
381521) vóór 24 mei.
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Excursie Volkel

Boekpresentatie groot succes!

De 2e excursie staat gepland voor
september. We gaan dan naar de
Traditiekamer van Vliegbasis Volkel.
Hier is een permanente tentoonstelling
over het ontstaan en het gebruik van de
vliegbasis. Originele documenten,
uniformen, militaire uitrusting,
vliegtuigonderdelen en videomateriaal
geven een goed beeld van de vliegbasis.
Vanaf de aanleg in 1940 en het gebruik
door de Duitse bezetter tot september
1944.

Zondag 7 april begon veelbelovend met een
stralende zon! Echt een dag om naar buiten te
gaan. Maar veel Sintunnisse mensen kwamen
van heinde en verre naar het Heemhuus! Daar
zou rond 11 uur de uitreiking geschieden van
de eerste exemplaren van de nieuwe boeken
van de hand van Jac van Kempen, daarbij een
flink handje geholpen door Jan de Kleijnen.
Het bestuur van de heemkundevereniging had
niet vermoed dat de opkomst zo groot zou zijn,
maar was daar zeker wel mee in zijn sas! Ruim
70 mensen waren letterlijk vanuit alle
windstreken gekomen. De familie Verstegen
leek er zelfs een reünie van gemaakt te hebben.
Plaats was er gelukkig genoeg, voor de koffie
moest een creatieve oplossing gevonden
worden en die bleek er te zijn bij de Drie
Burgemeesters. Bekomen van de eerste
verbazing opende voorzitter Harry van Heijster
de bijeenkomst en heette iedereen van harte
welkom. Daarna kreeg Jac van Kempen het
woord en hij vertelde kort over de vele
belevenissen van de 17 priesterzonen uit Sint
Tunnis die in het boek zijn opgetekend. Naast
het boek over de priesterzonen was er ook nog
een boekje waarin Rein Lomme zijn
herinneringen had opgetekend. Jac had de tekst
geredigeerd en van foto’s voorzien. Toen Jac
had verteld wat hij samen met Jan had
opgetekend, werden de eerste exemplaren
uitgereikt aan pastoor Kerssemakers. Deze nam
de boeken in ontvangst, dankte Jac en Jan voor
het vele en waardevolle werk en beloofde dat
de boeken een speciale, blijvende plaatst in de
pastorie zouden krijgen. Daarna was het nog
een gezellig samenzijn en werden aan de hand
van de boeken nog vele herinneringen
opgehaald. De boeken zijn vanaf nu te koop,
bijvoorbeeld op de eerstkomende
ledenvergadering van de heemkundevereniging
op 22 mei, maar ook bij boekhandel Hendriks.

We kunnen dan niet op een zaterdag en
we zijn benieuwd of er voldoende
belangstelling is om op een woensdag
naar Volkel te gaan. Er hoeft geen
entree te worden betaald. Liefhebbers
die mee willen naar Volkel kunnen zich
melden bij Paul Eling
(p.eling@donders.ru.nl of tel 381521) .
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BOEKUITREIKING DOOR Jac.v.Kempen aan Deken Kersemakers 7 april 2013.

Lang leve de koningin!
Op 28 januari, enkele dagen voor haar 75ste verjaardag, kondigde koningin Beatrix aan
dat ze op 30 april aftreedt. Ze is dan 33 jaar koningin geweest. Haar oudste zoon
Willem-Alexander, Prins van Oranje, neemt het stokje over. Juliana droeg de kroon van
1948 tot 1980. Haar voorgangster Wilhelmina werd in 1898 koningin. Al eerder, op
haar tiende, werd zij reeds troonopvolgster doordat haar vader Willem III overleed
(1890). Haar moeder Emma nam tot Wilhelmina’s 18de verjaardag als regentes het
koningschap waar. Wilhelmina’s daadwerkelijke kroning was op dinsdag 6 september
1898. Deze historische gebeurtenis was destijds voor heel het land aanleiding voor
allerlei festiviteiten. Daarbij hoorde ook het planten van een Oranjeboom. Ook in ons
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dorp werd een linde geplant en wel midden voor het raadhuis dat enkele decennia
daarvoor gebouwd was.
‘Eerbiedige hulde’
In de maanden voorafgaand aan Wilhelmina’s kroning, werden de lezers van het
Boxmeers Weekblad wekelijks op de hoogte gebracht waarmee men (voornamelijk in
Den Haag en Amsterdam) bezig was qua organisatie. Bijvoorbeeld over wat de
koningin die dag zou dragen, dat er een koets werd gemaakt en hoe de ‘proefrit’ van de
te rijden route door de stad was verlopen, welke feesten en activiteiten werden
georganiseerd en welke bedrag men onder de bevolking had verzameld als cadeau van
de Nederlanders aan de koningin.
In die tijd had ons land te lijden van grote sociale onrust; hoge werkeloosheid,
stakingen, kinderarbeid en veel drankgebruik. Bovendien was - ook toen al - niet
iedereen koningsgezind. Echter deze ‘lastpakken’ kregen geen podium en reeds ontstane
ophef werd snel in de kiem gesmoord. Met zulke negatieve zaken wilde men de
toekomstige koningin tijdens de inhuldiging niet confronteren; het moest een prachtig
feest worden. Er ontstonden allerlei initiatieven zoals het maken van tekeningen en
gravures en er werd zelfs een munt met de beeltenis van de nieuwe koningin geslagen.
Ook onze regio bleef niet achter lezen we in bovengenoemde krant; er waren diverse
voorbereidingen om er een mooie dag van te maken.
Onze eigen gemeente Oploo, St. Anthonis en Ledeacker liet zich ook niet onbetuigd,
lezen we in de (archief)stukken van B&W. Middels een telegram brengt de
burgemeester “namens alle gemeentenaren Hare Majesteit de Koningin hunne
eerbiedige hulde”. Een door Adjudant van Tets geschreven tegen-telegram volgt met
een dankbetuiging van Hare Majesteit. Er wordt ƒ 100,- uit de gemeentekas
gereserveerd voor de festiviteiten in de drie dorpen; voor “een waardige viering der a.s.
Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina en bovendien het raadhuis te versieren en te
illumineren¹”. Echter, en zoals dat trouwens nu nog steeds gaat, het begrootte bedrag
was niet toereikend. In een latere vergadering van de raad - het feest is dan reeds voorbij
- wordt met algemene stemmen voor een verhoging van maar liefst ƒ 25,- besloten.

Het feest
In het Boxmeers Weekblad van 17 september wordt verslag gedaan van de festiviteiten.
Door de feestcommissie onder voorzitterschap van burgemeester Arts en door
particulieren was “al het mogelijke gedaan om door gepaste versiering en andere
maatregelen het feest zo luisterrijk mogelijk te maken”. Op maandag was het feest in St.
Anthonis en Ledeacker en op dinsdag in Oploo.
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Onder het vreugdegelui der klokken
en een vrolijke feestmars gezongen
door de liedertafel Gezelligheid en
St. Cecilia werd de Edelachtbare
heer Burgemeester van zijn huis
naar het raadhuis begeleid. Daar
werd de Wilhelminalinde geplant
terwijl de liedertafel nog enige
zangstukken uitvoerde. Hierna
volgde een korte en bondige
toespraak van de burgemeester die
hij eindigde met de heilwens voor
Vorstin en Vaderland: Lang leve de
koningin. Deze werd met een luid
gejubel door het publiek
beantwoord. Om twee uur ’s
middags volgde een optocht waarin
de verschillende verenigingen van
het dorp op gepaste wijze waren
vertegenwoordigd. Zo waren er
“smaakvol versierde fietsen met
kranige fietsers, de geoefende
ruiterschaar, de leden van de gilden
Het raadhuis is voor de kroning rijkelijk versierd,
en doelen met hun prachtige vanen
onder andere met guirlandes en met lampjes de
en opgetooide bogen, vrolijke
naam ‘WILHELMINA’. Vanzelfsprekend ontbreekt de
nationale driekleur niet. Alle feestgangers zijn op z’n
schooljeugd die met hun
paasbest gekleed. Burgemeester Arts staat op het
wapperende vlaggetjes een bonte
bordes, hij wordt geflankeerd door de wethouders
aanblik bood en een rijk versierde
Peter Cornelissen, Peter Wientjes en de raadsleden
praalwagen met daarop de buste
Hermanus Schik, G. van den Hoven en J. van Wanroij.
van de Koningin omgeven door
bloemen en lieve bruidjes die door
de straten van het versierde dorp
trokken. Vreemdelingen en ingezetenen getuigden eenparig zoiets nooit gezien te
hebben.” Onder vrolijke zangen beurtelings door de liederentafel en door de
schooljeugd aangeheven, trok men naar Ledeacker waar even gerust werd voordat ook
daar de optocht door het dorp trok. Hierna werden de schoolkinderen “uit ruime beurs
onthaald op krentenbroodjes en bier met suiker. De kleinen lieten het zich natuurlijk
goed smaken. Ook de armen werden niet vergeten. ’s Avonds was het algemene
illuminatie. Het door honderden lampions en vetglaasjes verlichte marktplein bood een
toverachtige aanblik. Ook het raadhuis en de particuliere woningen waren smaakvol
geïllumineerd. Boven aan de raadhuisgevel schitterde de geliefde naam Wilhelmina in
prachtig licht, terwijl het borstbeeld der Koningin met een pracht van bloemen omgeven
de aanschouwer vriendelijk aanblikte.” De liedertafels lieten wederom hun schoonste
liederen horen en het gezang en gejubel van de feestvierders klonk de hele avond door
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de anders zo stille straten. Velen namen ook een kijkje in de tuin van de Doelen
Oefening en Uitspanning waar vuurwerk werd ontstoken. Men hoorde geen enkele
wanklank.
De dag daarna vierde men het feest in Oploo met dezelfde optocht, illuminatie en
onthaal door de schooljeugd. Bij de school - toen aan de Grotestraat - plantte men een
Wilhelminaboom.
Of in Ledeacker ook een linde werd geplant, heb ik nergens kunnen vinden. Dit dorp
had in die tijd namelijk geen school (er was geen dorpsschool van 1882 tot 1919).
Mogelijk is op een andere plek in het dorp een linde geplant.
Sierhek
De Wilhelminaboom in Sint Anthonis heeft de tand des tijds goed doorstaan. Het enige
dat is veranderd zijn de kunstwerken die rondom de boom zijn aangebracht. Oude foto’s
bestuderend, lijkt het er op dat tijdens of snel na de aanplant in 1898 vier paaltjes dienst
deden als ‘afscheiding’. Daarna kwam er een hekwerk van ruim een meter hoog op een
stenen verhoging. Je ziet dit sierlijk vormgegeven hekwerk nog op een foto die gemaakt
is bij de installatie van burgemeester Schampers (1952). Latere foto’s waarop het
sierhek nog te zien is, zijn mij niet bekend. Zijn er dorpsgenoten die weten wanneer en
waarom het verwijderd
is? Was dit bijvoorbeeld
doordat het (te veel) was
weggeroest, of was het
hek niet meer ‘in de
mode’? In ieder geval
heeft de boom het
verschillende jaren aan
een kunstwerk
ontbroken. Het
karakteristieke raadhuis
werd afgebroken na bijna
100 jaar dienst te hebben
gedaan. Een nieuw, grijs
en strak vormgegeven
Een foto van 1952 tijdens de installatie van burgemeester
gemeentehuis kwam
Schampers. De genodigden zitten op stoelen voor het raadhuis. De
ervoor in de plaats. Dat
links op een stoel staande spreker, Charles Bergholtz, maakt zich
was begin zeventiger
voor de toegestroomde menigte verstaanbaar middels de
jaren van de vorige
geluidsinstallatie van Charles Manders. Achter ‘meister Bergholtz’
eeuw. Nu werd er een
de Wilhelminaboom, het in 1898 aangebrachte hekwerk siert dan
muurtje (op zithoogte)
nog steeds de lindeboom.
van grote grijze stenen
rond de boomspiegel van de boom gemetseld. De boomspiegel werd beplant met
eenjarigen of kleine struikjes. Helaas waren die maar een kort leven beschoren; het
plantmateriaal verdween of kwijnde weg door gebrek aan licht. In 1997 volgde een
zitbank met een windroos om de boomspiegel ontworpen door Gert Kist (hij ontwierp
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ook de toen heringerichte Brink en de omliggende straten). De bank is van beukenhout
en heeft taps toelopende planken, de windroos is van grijze steen gemaakt. In de vier
stenen zijn op de smalle bovenkant en op het uiteinde de letters N, O, Z en W gebeiteld.
Beatrixboom en Amaliaboom
In ons dorp vind je nog twee Oranjebomen; de Beatrixboom en de Amaliaboom. De
Beatrixboom werd in 1988 geplant ter ere van haar 50ste verjaardag. Je vindt deze boom
op de hoek van de Lepelstraat en Kolonel Silvertoplaan. Er staat een paaltje bij van
ongeveer 50 cm hoog met binnen een oranje cirkel een plaquette. Ons heemkundelid
Toon Thielen heeft tot eind 2012 ervoor gezorgd dat deze boom, plaquette en de nabije
omgeving ervan er netjes uitzien. Daarvoor bedankte de huidige burgemeester Marleen
Sijbers Toon publiekelijk middels haar column in De Peelrandwijzer (19 december
2012). Helaas was er enige geschiedvervalsing, want ze schreef Julianaboom. Maar
goed dat de plaquette hier duidelijkheid schept.
De Amaliaboom staat op de hoek van de Breestraat en Henri Dunantstraat. Bij deze
boom staat een eenvoudig paaltje met plaquette. Deze linde werd ter ere van haar
geboorte (* 7 december 2003) geplant.
Hopelijk komt er ook nog ooit een plaquette bij de Wilhelminaboom voor het
gemeentehuis. Want in De Peelrandwijzer van begin december lezen we dat er
feestverlichting in de linde is aangebracht. Nee, dit is niet zómaar een linde, dit is de
Wilhelminaboom die al meer dan een eeuw deze plek siert.
Bij de kroning van Willem Alexander is een linde geplant op De Merret; het pleintje aan
de Molenstraat. De boom is, onder toeziend oog van de gedecoreerden, geplant door de
aan De Merret wonende bewoners van Dichterbij en burgemeester Sijbers. De
Dichterbij-bewoners adopteren de boom; zij zorgen ervoor dat de omgeving van de
linde er netjes bij ligt en ze versieren de boom als Willem Alexander zijn verjaardag
viert.
¹ illumineren is feestelijk verlichten.
Angeline Aben

ONZE HEEMKUNDEKRING WEET VAN GEEN OPHOUDEN !

Café en kerk liggen dicht bij elkaar, werd er wel eens gezegd. Dat is vaak letterlijk
waar, maar vooral veel ouderen onder ons herinneren zich de tijd nog wel, dat het
mansvolk na de zondagse hoogmis soms bijna 'op 'n schökske' de weg vond naar de
stamcafé voor de zondagse borrel of glas bier, of voor een partijtje biljarten. In Sint
Tunnis kwamen daarvoor café Tausch (later Van den Borne, Piet Raaijmakers), café
Kaal (later Toon en Mia Bos), café 't Hert (o.a. Stien van Dijk, Gradje en Anneke van
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Loosbroek) en café Vloet, (later o.a. Koos Hofmans en Gerrit Hoefnagels) voor in
aanmerking.
Zowel de zondagse gang naar de kerk als naar het stamcafé zijn verleden tijd geworden.
Misschien zit er daarom iets nostalgisch in het feit, dat onze heemkundekring boeken
heeft uitgebracht die kerk en café als onderwerp hadden en die herinneringen oproepen
aan 'die goeie ouwe tijd' voor beiden...
Angeline Aben heeft met haar boek over 't Hert het café-gebeuren in alle facetten uit de
doeken gedaan, Jan de Kleijnen en ondergetekende deden hetzelfde met de parochiekerk
toen die nog centraal stond in het dorpsleven.
Drie boeken, uitgebracht binnen een half jaar, da's niet niks.
Eerst 't Hert, dat gretig aftrek vond (en vindt), waar je vaak over hoort praten bij
gezelschappen; het is ook een prachtig uitgewerkt naslagwerk en geeft een voortreffelijk
stuk Sinttunnisse dorpsgeschiedenis weer. Het is absoluut de moeite waard om dit boek
aan te schaffen, er komen veel families en personen in hun doen en laten voor, die velen
vertrouwd voorkomen.
Dan is er het boekje 'Herinneringen van Rein Lomme' , samengesteld door
ondergetekende, maar geschreven door Rein zelf, terwijl zijn zus Door het omvanrijke
fotomateriaal leverde. Een boekje, in plezierige stijl geschreven en al lezende, zie je
alles wat Rein vertelt voor je ogen gebeuren. Je krijgt een mooie kijk over het leven van
een doorsnee-gezin in Sint Tunnis in de jaren voor de 2e wereldoorlog, je ziet Rein
bezig in de missie in Indonesië, je volgt hem in de reeks jaren dat hij pastoraal
werkzaam was in de Fatima-parochie in Nijmegen. Rein zelf vond het boekje mooi, was
er erg blij mee en heeft er al meerdere besteld voor confraters en bekenden.
Zéér de moeite waard.
Als derde het boek '17 Priesterzonen van Sint Tunnis' door Jan de Kleijnen en
ondergetekende na veel speurwerk tot een goed geheel geordend en toen door ons
samen geschreven en uitgebracht.
Het boek behandelt niet alleen de 17 jongemannen uit Sint Tunnis die in de vorige eeuw
priester werden, dat staat er allemaal uitvoerig in, jazeker, maar het behandelt ook
achtergronden, zoals de priesteropleiding, het priesterschap zelf, de tijdgeest zoals die
toen was, de verschillende kloosterordes waartoe deze priesters behoorden, het celibaat,
de genealogie van de families en meer alledaagse dingen uit die tijd zoals het kerkelijk
jaar, de rozenkrans, de preek en de preekstoel, de liturgische gewaden van de priester,
allerlei termen en begrippen die met priester-zijn te maken hebben, studentenclubs zoals
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we die toen hier gehad hebben, kortom je kunt het zo gek niet denken of alles wat met
het priesterschap te maken had in die tijd, kun je in dit boek vinden. Het boek is daarbij
rijk geïllustreerd en bevat ook bijdragen van anderen, zoals o.a. Jo de Jong en een
interview met aalmoezenier Leo Goossens.
In beide boeken komt de humor ook zeker om de hoek kijken.
De prijs van deze twee boeken is laag gehouden: € 8,00 voor het boekje van Rein
Lomme, € 15,00 voor het grote boek van de 17 priesterzonen.
Ze zijn verkrijgbaar op de eerstvolgende ledenvergadering bij Jan de Kleijnen. En
Angeline heeft ook nog exemplaren van 't Hert in de aanbieding.
Drie boeken die een mooie aanvulling zijn op de intussen al maar groeiende reeks
boeken die onze vereniging al heeft uitgegeven. Natuurlijk is het einde van die reeks
nog niet in zicht!
Jac. van Kempen

Cafés in Sint Anthonis (3)
St. Joris ̶ De Taverne
In 1713, in de maand juli, staat in het begraafboek van St. Anthonis de naam St. Joris
genoteerd. Ook in de schepenakten van ons dorp komt de naam enkele keren voor, en
wel in 1752 en in 1769. Een opmerkelijke naam die je in ons dorp nu alleen nog bij de
scouting hoort (daarvan is hij patroon). Na het nodige speurwerk blijkt het te gaan om
een huis met deze naam. Er werd ook onderdak geboden. Dat - samen met andere
gegevens - duidt op een herberg. Dit huis/herberg heeft ongeveer op de plek gestaan
waar nu de straat De Taverne is. De vroegst (tot nu toe) gevonden familie die er
woonde, is de familie Cremers-van den Broeck. Deze familie had ook een brouwerij.
Helaas zijn van deze brouwerij maar summiere gegevens gevonden.
Een soldaat in St. Joris
Het volgende verhaal - uit het begraafboek - duidt op logement in St. Joris:
Op 27 juli 1713 wordt de soldaat Hans Caspar Martens in St. Anthonis begraven. Hij
was ‘soldaat onder ‘t regiment van deze Overste Niemejer onder de Hannoverschen’.
Hans kwam op 8 november 1712 in St. Joris. Hij verbleef hier ruim een half jaar en al
die tijd was hij ziek, tot zijn dood er op volgde. Deze soldaat was van huis uit lutheraan,
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en werd tijdens zijn verblijf in St. Tunnis katholiek. Voordat hij overleed werd hij
“van alle H.H. sacramenten versien”.
In die tijd (Spaanse successieoorlog) vertoefden in deze streek veel soldaten, Hans
Martens zal een van de velen zijn geweest. Of hij tijdens zijn ziekbed van de Vrede van
Utrecht (11 april 1713) heeft geweten, zullen we nooit weten. In het begraafboek is niet
vermeld aan welke ziekte hij leed. Met de Vrede van Utrecht, dit jaar 300 jaar geleden,
kwam met een reeks van verdragen een einde aan jarenlange twisten en
godsdienstoorlogen.
Familie Cremers-van den Broeck
Zoals hiervoor geschreven; de vroegst gevonden familie die hier woonde is de familie
Cremers-van den Broeck. Peter Daniels Cremers is met Jenneken van den Broeck
getrouwd. Ze krijgen zeker drie zonen: Joannes, Godefridus en Daniel. Daniel wordt
priester, en hij bekleedt deze functie in Elst.
Godefridus blijft in het ouderlijk huis wonen na zijn huwelijk met Margaretha van
Haaren (huwelijk in 1771).
Vanaf wanneer de familie Cremers-van den Broeck op dit adres woonde, is (nog) niet
duidelijk. De jongemannen Godefridus, Joannes en Daniel erfden van hun ouders ‘een
huis, schuur, brouwhuis, hof, bouw- en weiland langs de Kerksteeg en een weide in het
Duijtsbroeck’. In 1752 verkopen Godefridus en Joannes alles aan hun heerbroer Daniel.
In 1769 komt de naam St. Joris twee keer in het schepenbankarchief voor. Godefridus is
dan nog vrijgezel en blijkbaar heeft hij een groot geldgebrek gezien zijn leningen in dat
jaar van resp. ƒ 1350,- en ƒ 400,-. Zijn huis, St. Joris genaamd, een schuur, schop en
bouw- en weiland stelt hij borg bij het geleende geld.
Van de 18de eeuw naar de 20ste eeuw
We slaan nu een groot aantal jaren over en belanden in 1973. Op het hierboven
genoemde adres is dan nog altijd - wat we nu horeca noemen - gevestigd. En de familie
Hoefnagel gaat hier aan de slag.
Familie Hoefnagel-Verhoeven
1973 - 1996
Gerrit Hoefnagel is geboren op 21 september 1944 te Berghem.
Nelly Verhoeven is geboren op 15 maart 1947 te Overloon.
Voordat Gerrit en Nelly hier kwamen, hadden ze al enige horecaervaring opgedaan.
Gerrit, van origine werkzaam in de bouw, werkte in zijn vrije tijd bij kennissen die een
café met zaal in Berghem runden. Nadat Nelly Gerrit had leren kennen en daar een keer
had meegedraaid, raakte ook zij met dit virus besmet, zij het nog maar lichtelijk. Ze
trouwden in 1972 en begonnen per 1 oktober 1973 in St. Tunnis (ze wonen naast en
boven het café). Het café kreeg de naam: De Hoeve. Gerrit en Nelly krijgen twee zonen:
Rick (*1974) en Stan (*1977).
Vanaf het begin werken ze beiden in hun zaak. Voor bruiloften, partijen, vergaderingen
en andere bijeenkomsten is het zaaltje (geschikt voor max. 30 personen) achter het café
te klein. Om aan de vraag te kunnen voldoen, huren ze per keer de zaal van naaste
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buurman Hofmans. Na ongeveer een jaar zo gewerkt te hebben, ontstaat de wens een
eigen - grote - zaal te beginnen. Aan Piet Vloet wordt gevraagd of ze het café kunnen
kopen. En ja, dat kan. Er wordt een vergunning aangevraagd voor het aanbouwen van
een zaal (30 x 14 meter) en een keuken. Deze wordt in 1976 officieel geopend. Het
‘oude’ zaaltje is dan bij het café getrokken.
De zaken lopen prima en bouwactiviteiten om de zaal te vergroten, blijven niet uit.
Rond 1978 wordt een zijzaaltje, een nieuwe entree en toiletgroepen aangebouwd. Zo’n
tien jaar later kopen ze de zaal van buurman Henk Plant. Deze gelegenheid wordt
verbouwd tot discotheek. Tevens komt er een rechtstreekse toegang-verbinding met de
naastliggende zaal. In 1989 gevolgd door een officiële opening. Het café, tot dan toe De
Hoeve geheten, verandert in Dorpstapperij, de achter het café gelegen zaal krijgt de
naam Hofstede en de naastliggende nieuwe discotheek wordt omgedoopt in De Taverne.
Nelly vertelt dat ze in de ‘topjaren’ 45 medewerkers op
de loonlijst hadden. Daarbovenop kwamen nog de
portiers en de bands. Na de zomervakantie boog ze zich
over de jaarplanning; wanneer en met welke bands en
dj’s ze de weekenden wilde vullen.
In diezelfde periode, rond 1988, kochten ze een deel
van de Boerenbond. Oudere Sintunnisse mensen
herinneren zich de loodsen die hier stonden; links
geheel afgesloten en rechts open loodsen. Deze laatste
werden gesloopt en de dichte loodsen bleven als
bergruimte intact. Ook een tegen deze grond aanliggend
Advertentie uit Boxmeers
weitje van Cor Swinkels werd aangekocht met als doel
Weekblad
23 maart 1978.
een grote parkeerplaats te realiseren. Het geheel werd
beklinkerd en is veelvuldig in gebruik geweest.
Begin jaren negentig zijn er plannen om de zaal achter het café te slopen en een nieuwe
van twee hoog te bouwen. Er volgen tekeningen en vergunningen worden aangevraagd.
Echter in 1995 besluiten Gerrit en Nelly te stoppen met hun horecazaak en zetten hun
bedrijf in de verkoop. Voor meer vrijheid en gescheiden van de zaak te leven, verhuizen
ze naar Wanroij. Een half jaar na de verhuizing verkopen ze de zaak, we schrijven dan
1996. De voorgenomen uitbreiding wordt niet meer gerealiseerd. Negen jaar later
verkassen Gerrit en Nelly weer terug naar Sint Anthonis waar ze nu nog wonen.
Wordt vervolgd
Angeline Aben
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32 jaar geleden……...

HET LOMMERRIJKE CENTRUM VAN ONS DORP.

Nu de Brink weer is opgeknapt, de bomen in het blad staan en de kastanjes bloeien,
valt het inwoners en bezoekers van buiten op hoe mooi het dorpscentrum van Sint
Tunnis wel is.
Nu dit alles er weer zo mooi bij ligt is het wel eens interessant iets te vertellen over de
geschiedenis van de Brink, want zoals alles en iedereen heeft de brink ook zijn
geschiedenis.
De gegevens ontlenen we aan het historisch overzicht van de parochie van St.Antonius
Abt van de hand van Drs.H.Douma in het gedenkboek “Vijf eeuwen Sint Tunnis”.
De ruimte rondom de kerk, die er voor een groot gedeelte al vanaf ongeveer 1477
staat,heeft uiteraard niet altijd uitgezien als nu het geval is.
In hoofdlijnen was er die ruimte al wel veel eeuwen, vermoedelijk al in de tijd dat de
kapel van St.Antonius in Oelbroeck gebouwd is, ongeveer 1312. Maar eeuwenlang lag
het kerkhof met het kerkplein met verspreide graven om kerk en toren met
wallen,hekken en heggen er omheen. Eiken en kastanjes her en der omgeven het
geheel. De koster had het onderhoud en kreeg het gras. Het eigenlijke kerkhof voor
begraving werd was in 1851, na het egaliseren van wat nu de brink is,verlegd naar de
noordzijde van de kerk; de plaats dus, waar nu nog het kerkhof ligt. De ruimte tussen
de kerk aan de ene kant en de pastorie en klooster aan de andere kant was vòòr die
tijd dus eigenlijk een begraafplaats. Met de gemeente werd in 1878 een overeenkomst
aangegaan voor een nadere afbakening.
Het kerkbestuur zou enkele lindebomen langs de huizen planten, waar de processie
langs trekt en de gemeente zou ook enkele bomen van een beter soort planten vanaf
de kerk tot het raadhuis. De samenwerking tussen kerkbestuur en gemeentebestuur
betreffende de zorg voor het kerkplein of de brink dateert dus niet van vandaag of
gisteren.
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Tevens werd bij die overeenkomst bepaald, dat het kerkplein wat zou worden
verlaagd. Vanhet plein voor de kerk wordt 60 are toegewezen aan de kerk en 32 are
aan de gemeente. De mooie eiken zijn blijkbaar in de loop der tijden verdwenen. Maar
de in de tweede helft van de vorige eeuw geplante linden, die een paar jaren geleden
nog eens grondig zijn gerestaureerd, dragen nog steeds bij tot de schoonheid van de
Brink. Ook de later geplante kanstanjelaan is een sieraad voor de Brink. Opmerkelijk
zijn verder de in deze streek niet zo veelvuldig voorkomende platanen vòòr de
Bottermien.
Na de ingrepen in de vorige eeuw heeft het kerkplein,dat pas na de oorlog de naam
“Brink”werd gegeven, er grotendeels als een nogal zandige vlakte bijgelegen.
Pas in de dertiger jaren hebben jeugdige werklozen het plein één meter diep omgezet
en was het plein weer geschikt om er gras op te laten groeien. De waardering voor het
kerkplein als aantrekkelijk dorpscentrum is toen voortdurend toegenomen.
Verschillende gebouwen op de brink staan er nog niet zo heel lang als men het bekijkt
in het licht van de eeuwenlange geschiedenis van kapel en kerk van St.Antonius Abt.
De pastorie van St.Anthonis heeft namelijk eeuwenlang niet in de nabijheid van de
kerk gestaan. De eerste pastoors van St.Anthonis zullen in een eenvoudig huis hebben
gewoond. Bijzonderheden daarover zijn niet bekend. Maar toen Boxmeer in 1606 een
pastorie met daarbij behorende goederen kreeg, kon St.Anthonis ook niet
achterblijven. Met veel geldelijke steun van het dorpsbestuur van St.Anthonis en het
hooggrafelijk huis van Boxmeer,waaronder St.Anthonis eeuwenlang ressorteerde,
werd aan de Grote Dijk (de groëten Diek) aan de beek een officiële pastorie
gebouwd,in 1608.
Toen Caspar Molmans in 1708 pastoor van St.Anthonis werd, besloot hij tot de bouw
van een nieuwe pastorie bij de kerk. Deze pastorie die in 1714 tot stand kwam,heeft er
gestaan tot 1904. Toen is de pastorie febouwd die er nu nog staat. Van de oude stenen
van de in 1904 afgebroken pastorie werd de kerkhofmuur langs de Breestraat
gemetseld.
Een ander gebouw op de Brink, dat aan het einde van de vorige eeuw gebouwd werd
en later enkele malen is uitgebreid, is het zustersklooster. In de jaren 1895 en 1896
werd het klooster gebouwd en naast het klooster werd een schoolgebouw opgericht.
Op 15 december 1896 kwamen de zusters van Schijndel naar St.Anthonis om onderwijs
te geven aan meisjes en kleuters(de “Bewaarschool”).
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Kort na de eerste wereldoorlog werd door de Boerenbond van St.Anthonis aan de
Brink het Bondsgebouw neergezet, wat later aan de parochie werd overgedragen en
toen dus Parochiehuis werd. Het Bondsgebouw resp. Parochiehuis is tientallen jaren
lang het brandpunt geweest van het culturele- en verenigingsleven in het dorp.
Ook de grote verbouwing en uitbreiding van de kerk in 1939/1940 heeft het aanzien
van de Brink gewijzigd. In 1937 vervaardigde de beeldhouwer Willem van Hoorn het
H.Hartmonument op de Brink en in 1978 werd het fonteinbeeld met St.Antonius Abt
en het varken geplaatst. Maar dan zijn we aangeland in het heden.
Dan zijn we aangeland bij de aanleiding tot dit kort historisch overzicht. Die aanleiding
was de verheugende constatering, dat de Brink er weer bij ligt in volle glorie.
Hopelijk zal de brink die schoonheid nog lang kunnen behouden.
St.Anthonis, mei 1981
W.v.d.BERG.
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Oelbroecks Heem
Opgericht 7 september 2001

Elfde jaargang juni 2013.
St.Anthonis 5 juni 2013

UITNODIGING
Voor de volgende vergadering op maandag 24 juni
In het heemhuus om 20.00 uur
Dit keer zal de heer Piet Peeters uit Overloon komen
vertellen over
“De eerste slag om Overloon”.
Hij vertelt hoe de geallieerden in september 1944 via
Deurne en de Rips naar Oploo en St.Anthonisd trokken \
om daar als helden te worden binnengehaald. Al eerder
heeft hij dit verhaal in Oploo verteld onder een enorme belangstelling en men was zeer geboeid door het verhaal en
de vele foto en filmbeelden , ondermeer van “onze”Charles
Manders .Wie nu nog niet enthousiast is geworden kan
Nog even kijken op de website van de Maasdriehioek :
http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/forum/discussie/62737
Het Bestuur.
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Colofon:
Heemkundekring “Sint Tunnis in Oelbroeck”.
Doel: het bewaren en doorgeven van het cultureel
erfgoed van ons dorp.
contributie: € 15,00 per persoon per jaar;
€ 25,00 per gezin; nieuwe leden
aanmelden bij: Paul Eling, Breestraat 39,
tel. 381521; e-mail p.eling@donders.ru.nl
Werkgroepen:
Fotowerkgroep; contactpersoon:
Marleen Verblakt
tel. 380857
werkgroep dorpsherinneringen:
Jac. van Kempen 381769
werkgroep veldnamen en kruisen:
Harrie Peeters 382240
werkgroep dialecten:
Louis van Loosbroek 383467
werkgroep gebruiksvoorwerpen:

werkgroep archeologie:
Niek Huffels 385223
werkgroep genealogie:
Jan de Kleijnen 0485-383060
werkgroep etalage:
Dorry Eling 381521
werkgroep Land- en Huishoudscholen: Johan
Peters 381620
inleveren kopie nieuwsbrief:
bij Louis van Loosbroek
e-mail: lvloosbroek@home.nl
20 dagen vóór iedere ledenvergadering
bestuur:
Harry van Heijster – voorzitter
Paul Eling – secretaris
Dorry Eling-Remmen – penningmeester,
bezorging Nieuwsbrief + adressen
Harrie Peeters – activiteiten
Marleen Verblakt – activiteiten
Jan de Kleijnen – activiteiten

Werkgroep gebruiksvoorwerpen
door Toon Nabuurs.

Direct na de oprichting van de
heemkunde vereniging werd gestart met
de diverse werkgroepen.
De werkgroep gebruiksvoorwerpen is er
één van.
Als groep waren er toen, Peter van
Hassel, Toon Nabuurs en Toon Tielen.
Soms nog aangevuld met tijdelijke
andere personen.
Dit moest allemaal aan huis gebeuren
want een onderkomen was er toen nog
niet. Overal hadden we opslag.
In oktober 2005 zorgde de gemeente
voor een tijdelijke ruimte in het nu
genoemde ,,Heemhuus”
Hier is toen alles onder gebracht en
geïnventariseerd en in twee kamers
opgeslagen.

Recent kwam het bestuur met de wens
om alle delen door het hele gebouw te
verspreiden zodat de voorwerpen meer
op de voorgrond komen.
Dit hield in: opnieuw coderen en
plaatsen in kamers en kasten en
registreren zodat alle onderdelen
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eenvoudig terug gevonden kunnen
worden waar ze zich ook bevinden.

Bomscherf V 2

De volgende personen hebben zich
hiervoor beschikbaar gesteld: Sjaak Arts,
Jan de Kleijnen, Toon Nabuurs en Thea
vd Weem. Deze groep willen we nog
graag uitbreiden met enkele personen.
Voor de liefhebbers neem contact op
met Jan de Kleijnen tel.383060.
Wat doet de werkgroep zoal:
1) Inventarisatielijsten maken met
een vaste code op het onderdeel,
de afmetingen opnemen en
vastleggen, een naam voor het
onderdeel vastleggen, een
summiere omschrijving van het
onderdeel maken en een
eventuele vermelding met de
letter I van informatie, als er veel
over het onderdeel valt te
vertellen zoals het voorbeeld
hieronder.
2) Foto’s maken van elk onderdeel
en voorzien van nummer en
naam.
3) Informatie verzamelen omtrent
het onderdeel en opslaan in een
aparte klapper onder hetzelfde
nummer als het onderdeel.

Een voorbeeld gaat hierbij als
toelichting.

1) Onderdeelnr: GVO0013 I (GVO
staat voor gebruiksvoorwerp
oorlog)
Scherf van V2 bom, afm.7.5x 5.5

2) Foto zie nr. GVO0013
3) Infoklapper: zie nr. GVO0013
Bomscherf V2
Vlgs. dagboek van mej. Haerkens
is deze V2 bom op 4/1/45
neergestort.
Vlgs Toon Nabuurs was dit
ongeveer om 17.00 uur, het was
schemerdonker.
Een V2 is een onbemand
geprogrammeerd en door een
raket aangedreven vliegtuig maar
meer een aangedreven bom
vliegende bom.De richting was
oost/west, hij kwam hakkelend
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rammelend en sputterend over
ons huis vliegen.
Mijn vader zei, het lijkt wel een op
hol geslagen korte kar. Ongeveer
1.5 km. verder kwam hij in de
staatsbossen tot ontploffing. Een
glasraam stuk en zeker honderd
pannen van het dak stuk.
Was hij bestemd voor vliegveld
Volkel, West Nederland of
misschien Engeland?
Niemand zal het ooit weten.
s’Morgens in alle vroegte gingen
we op zoek en vonden een gat
van misschien wel 20m.
doorsnede, alle bomen rondom
tot op 50m. weggevaagd. Er lagen
veel scherven in de vorm van
ponsdoppen en ander metaal
afval. Schijnbaar was de bom
gevuld met ijzerschroot als zijnde
de laatste stuiptrekkingen van het
eens zo machtige Duitsland. Het
zal wel effectief gewerkt hebben
vooral in een dicht bewoond
gebied.
Later gingen we vaak in de
ontstane kuil zwemmen.
Het gat is er anno 2013 nog steeds
maar is intussen zeker de helft
kleiner geworden. Vlak er naast
staat een vrij forse eikenboom die
intussen al weer 68 jaar oud is.

Enkele jaren geleden in ± 2005
liep ik met mijn vrouw Tonny op
de hei ten westen van dit gat en
vonden daar een stuk ijzer wat
zeer duidelijk een bomscherf was.
Waarschijnlijk van de neuskegel
van de V2, duidelijk is de
schroefdraad te zien waar hij mee
vastgeschroefd heeft gezeten.
Ook waarschijnlijk is dit het enige
en laatste stuk wat hier nog van
over is en wordt daarom door de
heemkunde bewaard als
bomscherf V2 behorend bij het
boven omschreven gat voor de
Sinttunnisse historie.

TN
INTERESSANTE 16E EEUWSE
VONDST IN SINT ANTHONIS
In 1971 begon Henk van Schijndel met
de uitbreiding van zijn boerderij aan het
Rondveld.
Tijdens het graven van een diepe sleuf
voor de fundering werd in 1972 een oude
put gevonden met vele scherven.
Henk besefte onmiddellijk dat dit niet zo
maar scherven waren. Hij verzamelde er
zo veel mogelijk van en bewaarde ze tot
2012. In juni 2012 bood hij ze aan de
heemkundekring aan.
Wij (Jan Tonies en ik) hebben de
passende scherven zoveel mogelijk aan
elkaar gelijmd en het resultaat was een
aantal zeer interessante delen van potten
en kannen .

5

Omdat het om laat middeleeuws
aardewerk en steengoed gaat, is
archeoloog drs. G. Scheijvens van de
provincie Noord-Brabant uit Den Bosch
naar Sint Anthonis gekomen om ze
nauwkeurig te determineren.
Het blijken delen te zijn van dagelijkse,
huishoudelijke gebruiksvoorwerpen uit
de periode 1500 – 1600. Een van de
mooiste is een oliekannetje met een
datering van rond 1490 – 1525.
Drs. Scheijvens heeft er een uitgebreid
verslag van gemaakt en dat opgeslagen in
Archis, het provinciale archiefsysteem
voor bodemvondsten waarin alle
vondsten en alle resultaten van
oudheidkundig bodemonderzoek in
Brabant zijn gearchiveerd.
Wij hebben een kopie van het verslag
gekregen en zijn nu bezig belangrijke
gegevens op kaartjes over te nemen.
Zodra dat gereed is zullen de scherven
samen met de bijbehorende kaartjes in
een vitrine in het heemhuis worden
tentoongesteld.
Niek Huffels

Diefstal in de Sintunnisse kerk
Afgelopen januari vond er in Utrecht
een opzienbarende kunstroof plaats;
uit het Museum Catharijneconvent
werd een monstrans gestolen. Dit

Een van de in de Sintunnisse
kerk aanwezige kelken
anno 2013.
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gebeurde ook ooit in St. Anthonis. Niet
alleen de monstrans verdween, nee, er
verdwenen toen nog meer spullen.
In het archief van de parochie St.
Antonius Abt kom je een verklaring
tegen over een diefstal in het jaar 1794.
Hieruit blijkt dat in de nacht van
woensdag 9 op donderdag 10 juli een
aantal voorwerpen uit de kerk is
verdwenen. Om zich toegang te
verschaffen, pleegde de dief - of dieven een aantal vernielingen. Caspar Molmans
is dan pastoor (tevens landdeken). Hij zal
het geweest zijn die melding maakte van
de diefstal en wel meteen op de dag van
ontdekking: 10 juli.
Nog dezelfde dag gaan op verzoek van
en met de Heer en Mr. J.B. de Raet
Adviseur Fiscaal (van de Vrije
Heerlijkheid) de schepenen Caspar
Steijmans en Henricus Arts naar de
pastoor. Vervolgens gaat het gezelschap
naar de kerk om de sporen van de
inbraak te bekijken en vast te leggen wat
er is gestolen. De heren constateren dat
er op twee plaatsen een ruit is
uitgebroken. Behalve dat is de buitendeur
van het portaal opengebroken, de
binnendeur geforceerd en ook de grote
deur is met geweld opengebroken. Bij
deze deur treffen ze verschillende
stukken aan van een houten kruis. Het
tabernakel, dat achter het hoge altaar
staat, is eveneens met geweld
opengebroken. Hierin bevonden zich alle
gestolen kerkelijke voorwerpen. De
pastoor somt op welke voorwerpen
verdwenen zijn: de monstrans, de ciborie,
twee zilveren busjes voor de H. Olie en
het kastje met de relikwie van het H.
Kruis. De verklaring van alle
bevindingen is ondertekend door Caspar
Steijmans, Henricus Arts (hierboven

genoemd) en Johan van Dijck,
substituut landschrijver.
In de verklaring staat helaas geen woord
over de waarde en/of een beschrijving
van de ontvreemde spullen.
Bron: BHIC, Parochie St. Antonius Abt
te St. Anthonis, nr 278.
Angeline Aben
St. Joris met paard en draak
In een op 24 november 1876 gedateerde

St. Joris en de draak op een geornamenteerde console
in de Sint Martinuskerk te Sint‐Oedenrode. Het
kunstwerk bestaat geheel uit hout en is levensgroot.
Rond 2000 is het ‐ toen door houtworm aangetaste
beeld ‐ grondig gerestaureerd. Naast het beeld ziet u
de standaardvlag van het Sint‐Jorisgilde.

brief¹ doen pastoor Theodorus Wijers en
de twee kerkmeesters P. Giesbers en T.
Willems een verzoek aan de
aartsbisschop van Den Bosch J. Zwijsen.
De vraag aan de monseigneur is of ze het
beeld St. Joris met paard en draak mogen
verkopen aan de pastoor van St.
Oedenrode. De Rooise pastoor heeft een
bod van ƒ 30 gedaan. Hij wil het beeld
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zoveel mogelijk laten repareren en het op
het kerkhof plaatsen, staat er geschreven.
De drie heren vinden dat dit een hoog
bod is en willen hem het beeld voor
“deze prijs geven”. Het argument voor
verkoop is dat het hier dan al lange tijd
“voor oud vuil heeft gelegen”. Behalve
dat is het beeld behoorlijk geschonden,
het paard mist een stuk van de kop en de
poten zijn er half af. Alleen de draak is
nog heel. En al is St. Joris in St. Anthonis
dan wel “patronus secundarius”, er is
geen behoefte om dit beeld te behouden.
In een nis in het hooge Altaar staat
immers al “een schoon beeld met den
draak” schrijven de heren. De
doorluchtigste Hoogwaardigheid wordt
ootmoediglijk verzocht goedkeuring te
verlenen aan de verkoop van het beeld.
De bisschop heeft de brief drie dagen
later, op 27 november, gelezen en keurt
de verkoop vervolgens goed.
St. Joris verhuist naar de St.
Martinuskerk
Daags erna, op 28 november stuurt
pastoor Wijers een brief² naar de Rooise
pastoor. Het is op zijn minst opmerkelijk
te noemen dat hij in deze brief het te
betalen bedrag van ƒ 25,- noemt. Hij
schrijft erbij dat het kerkbestuur dit heeft
goedgevonden. Maar niet welke reden er
was voor dit lager te betalen bedrag.
Het beeld moet vervolgens nog naar St.
Oedenrode. Hierin biedt de Sintunnisse
burgemeester de helpende hand. De
pastoor schrijft: “De Heer Burgemeester
heeft mij toegezegd te zorgen dat het een
en ander tot U komt, te minste tot Vechel
bestaat hier dikwils gelegenheid”. De
Rooise pastoor wordt, als het zover is,
hiervan nog op de hoogte gesteld zodat
het in Veghel kan worden opgehaald.
Hoe en wanneer de betaling plaatsvindt,

wordt in de correspondentie niet
vermeld.
St. Jan
In 1990 doet het bestuur van de parochie
H. Martinus een verzoek² bij het bisdom
van een voornemen tot verkoop van het
St. Jorisbeeld aan de St. Jan in ’sHertogenbosch. En wel voor de lieve
som van ƒ 100.000,- . Het beeld is dan al
jaren aanwezig in het kerkgebouw aan de
Stichting gilde-altaar St. Joris. De
vicaris-generaal van het Bisdom, die
toestemming voor verkoop geeft, schrijft
in de brief dat dit hoge bedrag geen
willekeurige bestemming mag krijgen.
Hij doet zelfs een aantal - niet
vrijblijvende - suggesties.
Op internet vind je dat het gilde van SintOedenrode Sint-Jorisgilde heet. Navraag
bij de deken-schrijver van deze
vereniging leert dat er een houten St.
Jorisbeeld in de Sint Martinuskerk
aanwezig is. Maar of dit het uit St.
Anthonis afkomstige beeld is, is hiermee
nog niet gezegd. Ook de hoofdman van
het gilde, tevens voorzitter van de
Heemkundekring, dhr. Richard de Visser,
is geraadpleegd. Dhr. de Visser vertelt
dat het beeld indertijd (in 1990) niet
verkocht is en dus nog steeds in de
bovengenoemde kerk is te zien. Dat is
toch vreemd; het parochiebestuur dient
een verzoek in bij het bisdom en komt na
gekregen toestemming terug op het
voornemen tot verkoop. Dhr. de Visser
vertelt verder: “eind tachtiger jaren
waren er plannen om de Martinuskerk af
te breken en op deze plek een nieuwe,
kleinere kapel te bouwen. De verkochte
inventaris zou als financiële bijdrage
voor de nieuwbouw dienen. Echter er
kwam een andere pastoor en de
parochianen waren tegen afbraak van hun
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kerk; de gemaakte nieuwbouwplannen
werden afgeblazen. De kerk werd
gerestaureerd en het kerkelijk bezit bleef
behouden. Ook de uit St. Anthonis
afkomstige St. Joris op zijn paard.
In de Rooise kerk hangt overigens ook
een beeld van St. Maarten op het paard.
Beide beelden vertonen grote gelijkenis
(o.a. het formaat en ontwerp). In een in
1987 opgestelde inventaris³ wordt
vermeld dat het de moeite waard is om
onderzoek te doen of de twee beelden uit
hetzelfde atelier komen. Of dat dit juist
de aanleiding was om St. Joris vanuit St.
Anthonis naar St. Oedenrode te halen. In
dit onderzoek zou dan ook het ruiterbeeld
van St. Martinus in Luyksgestel (in 1987
in Luyksgestel aanwezig, AA) betrokken
moeten worden.”
Vragen
Doordat er weinig archiefstukken zijn die
over dit specifieke beeld reppen en ook
geen bewaarde aantekeningen over de
beelden, roepen de gegevens nog veel
vragen op. Men kan er ook enige fantasie
op loslaten evenals veronderstellingen, al
moet je daar wel voorzichtig mee zijn.
Was het beeld, toen het nog in St.
Anthonis was, een losstaand object of
was het al een muurornament? Wanneer
en door wie is het gemaakt, en wanneer
kwam het in ons dorp? Is het beeld
vanuit St. Anthonis na de voorgenomen
restauratie wel op het Rooise kerkhof
geplaatst? Had de pastoor met de koop
eigenlijk andere bedoelingen - die hij niet
vertelde - om het beeld zo goedkoop
mogelijk voor zijn kerk aan te kunnen
schaffen? En als het beeld toch op het
kerkhof heeft gestaan, wanneer en
waarom kreeg het een plaats in de kerk?
De console heeft twee verschillende
kleuren, dat roept ook vragen op. Zijn dit
verschillende materialen? Is het door een

latere restauratie en/of als aanpassing als
muurornament. Hiervoor is Martien
Mahler geraadpleegd. Hij zegt: “het
bovenste deel van de console lijkt mij
een recht schap waaronder een ornament
is bevestigd en mogelijk uit een andere
periode. Dat gebeurde en gebeurt vaker
dat men twee uit verschillende perioden
ontstane eenheden samenvoegt tot een
geheel en in dit geval om er een sierlijke
console van te maken. Maar je zou het
beeld daadwerkelijk moeten bekijken om
een definitief oordeel te kunnen vellen.”
Antonius Abt of St. Joris?
In het boek Land van Cuijk, 33 dorpen en
één stad (R. v.d. Brand en H. Douma,

St. Joris geschilderd door Riet Arts‐van
Lieshout in 1981. Het schilderij siert nog
altijd de blokhut van de Sintunnisse
Scouting St. Patrick. Behalve dit
schilderij vind je nog een kunstwerk van
St. Joris in de blokhut. Dit hangt in de hal
bij de voordeur.

9

2002) lezen we dat “niet met stelligheid
kan worden gezegd dat de Sintunnisse
kapel vanaf het begin aan de monnik
Anthonius Abt is toegewijd. Er zijn
aanwijzingen dat de kapel aanvankelijk
aan St. Joris was toegewijd.“ Zouden de
twee beelden - het aan St. Oedenrode
verkochte en in een nis op het hoog altaar
staande beeld (in 1876) - dan
‘overblijfselen’ zijn van die periode?
De Hoefse Hut
St. Joris wordt traditioneel afgebeeld met
een draak, die hij volgens de
overlevering zou hebben gedood. De
draak staat hierbij symbool voor het
heidendom. Het verslaan van de draak
symboliseert de bekering van een heidens
land of stad tot het christendom. De
ridderlijke figuur van St. Joris heeft altijd
een bijzondere verering genoten. St. Joris
is de patroon van de Scouting als strijder
voor rechtvaardigheid. Zo ook bij onze
scouting. In de aan de buitenkant wit
geschilderde blokhut die dienst deed van
1955 tot 1996, zag je een grote
muurschildering in de grote ruimte. Een
echte blikvanger. Toen
tijdens een interne verbouwing de
schildering zo erg beschadigd raakte en
herstel niet meer mogelijk was, werd Riet
Arts-van Lieshout gevraagd iets nieuws
te maken. Dat heeft ze gedaan en dit
schilderij, met een afmeting van
ongeveer 2.00 bij 1.10 m, hangt
tegenwoordig in de blokhut de Hoefse
Hut. De scouting voerde jarenlang rond
de naamdag (23 april) een toneelstuk op.
Als ‘traditie’ hoorde daar bij het achterna
rennen van de draak door St. Joris op zijn
paard. Ook is er jarenlang een
wandeltocht onder de naam St. Joris
georganiseerd.

N.B. In 2010 is de parochie H. Martinus
opgeheven. Door samenvoegingen van
andere parochies uit St. Oedenrode en
ook die van andere omliggende dorpen is
de naam veranderd in parochie Heilige
Oda.
Geraadpleegde bronnen:
¹ BHIC-archief 7057 Parochie St.
Antonius Abt te St. Anthonis, nr. 279.
² BHIC-archief 1715 Parochie SintMartinus te Sint-Oedenrode, nr. 174.
³ Inventaris van het kerkelijk kunstbezit
in Sint-Oedenrode opgesteld in 1987
door dhr. G.P.P. Vrins.
Angeline Aben
Nogmaals Excursie Volkel
De 2e excursie staat gepland voor
september. We gaan dan naar de
Traditiekamer van Vliegbasis Volkel.
Hier is een permanente tentoonstelling
over het ontstaan en het gebruik van de
vliegbasis. Originele documenten,
uniformen, militaire uitrusting,
vliegtuigonderdelen en videomateriaal
geven een goed beeld van de vliegbasis.
Vanaf de aanleg in 1940 en het gebruik
door de Duitse bezetter tot september
1944.
We kunnen dan niet op een zaterdag en
we zijn benieuwd of er voldoende
belangstelling is om op een woensdag
naar Volkel te gaan. Er hoeft geen entree
te worden betaald. Liefhebbers die mee
willen naar Volkel kunnen zich melden
bij Paul Eling (p.eling@donders.ru.nl of
tel 381521) .
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Cafés in Sint Anthonis (4)
In de vorige Nieuwsbrief in het artikel Cafés in Sint Anthonis (3) hebt u kunnen lezen
over St. Joris - De Taverne. De eerstgenoemde familie op dit adres was het gezin
Cremers-van den Broeck. De volgende generatie die hier woonde en werkte, is de
familie Cremers-van Haaren. Hierna volgen in dit artikel nog enkele families, en dat
loop door tot het jaar 1887. In de volgende Nieuwsbrief volgen de verdere families.
Familie Cremers-van Haaren
1771 - ?
Van Godefridus Cremers en Margaretha van Haaren zijn (nog) niet alle persoonlijke
gegevens bekend, maar wat tot nu bekend is, ziet u hieronder.
Godefridus Cremers trouwt op 26 november 1771 te St. Anthonis met Margaretha van
Haaren. Margaretha is in St. Anthonis geboren.
Dit stel krijgt vier kinderen, allen geboren en gedoopt te St. Anthonis:
1. Joanna ~ 29-3-1773.
2. Joanna ~ 20-3-1774, † 31-7-1834 te St. Anthonis, ongehuwd, 60 jr.
3. Petrus ~ 9-10-1775.
4. Anna Maria ~ 13-1-1779. Zij trouwt met Joannes Egbers.
Wanneer Godefridus overlijdt is onbekend. Margaretha hertrouwt daarna met Peter
Segers.
Familie Segers-Van Haaren
? - 1829
Peter Segers is geboren te St. Anthonis en hij is een zoon van Jacobus Zegers.
Op welke datum Peter en Margaretha trouwen is nog een vraag (zeker vóór augustus
1789). Peter trouwt in bij Margaretha en haar kinderen.
Peter Segers is in 1799 adjoint (schepen, wethouder). In 1799-1800 en in 1800/1801 is
hij kerkmeester. Die functie behelst onder andere het opmaken van jaarlijkse rekening.
Peter heeft in beide periodes mensen in de kost gehad. Op de rekening van 1799 heeft
hij geen nadere gegevens van de kostgangers genoteerd. Dat deed hij wel in 1800; hij
heeft dan elf dagen (waarvoor per dag twee stuivers wordt gerekend) “twee man in den

Rekening van kerkmeester P. Zeegers over 1800‐1801.

kost gehad”. Zij repareerden het leiendak van de kerk.
Margaretha van Haaren overlijdt op 21 maart 1811 te St. Anthonis.
In 1818 trouwt de jongste dochter Anna Maria en zij blijft in het ouderlijk huis wonen,
samen met haar man, haar stiefvader Peter Segers en haar zus Joanna en broer Petrus.
Peter Segers overlijdt op 7 april 1829 te St. Anthonis (76 jr).
Familie Gerrits-Cremers
1818 – 1848
Anna Maria is de jongste dochter van Godefridus Cremers en Margaretha van Haaren.
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Anna Maria trouwt op 3 mei 1818 met de uit Oploo afkomstige en veertien jaar
jongere, Joannes Egbers. Joannes wordt later Jan Gerrits genoemd en hij is
klompenmaker van beroep. Joannes is een zoon van Egbert Gerits en Joanna Jan
Bergmans.
Dit paar krijgt twee kinderen, beide in St. Anthonis geboren:
1. Godefridus * 24-1-1821, † 28-1-1826 te St. Anthonis, 5 jr.
2. Martinus * 30-7-1822.
Inwonend:
Petronella Verberkt, * St. Anthonis.
In dienst:
Johanna Putmans, * St. Anthonis, dienstmeid.
Marijn de Bond, * St. Anthonis, dienstmeid.
Hendrina Willems, * 1817 te Wanroij, dienstmeid.
Jan Gerrits heeft een herberg met beugelbaan getuige een vonnis uit 1831 en een uit
1837.
Het vonnis uit 1831:
“Er ontstaat ruzie over een weddenschap. Martinus Meuwissen wordt aangeklaagd.
Verklaringen worden afgelegd door Jan van Malsen, 19 j., ongehuwd, Cuijk; Jan
Gerrits, 38 j., gehuwd, herbergier te St. Anthonis; Pieter Hermanus Jongendijk, 23 j.,
ongehuwd, leerlooier te Cuijk.”
Het vonnis uit 1837:
“Johannes Aben, 21 j., ongehuwd, landbouwer, St. Anthonis, verklaart dat hij zich
zondag op de beugelbaan van Jan Gerrits, kastelein aldaar bevond waar ook aanwezig
was de beschuldigde Willem van Sambeek, die in drift ontstoken scheen en ruzie zocht.
Hendrik Vogelsang kwam tussenbeide. Dat Aben hem een half uur later aantrof in de
herberg van Hendrik Arts, waar hij weer ruzie zocht. Cornelis Arts, 27 j., bouwman en
Anna Maria Arts, 30 j., landbouwster; beiden ongehuwde kinderen van Hendrik Arts;
Gerardus Gerrits, 40 j., ongehuwd, boerenknecht bij Hendrik Arts; Mathijs Lenkens,
gehuwd, vleeshouwer; Willem Hammen, 22 j., ongehuwd, boerenzoon; Andries
Putmans, 22 j., ongehuwd, kuiper; allen te St. Anthonis verklaren hetzelfde.”
Met ‘de herberg van Hendrik Arts’ wordt De Zwaan bedoeld.
In 1848 emigreert het gezin Gerrits (Jan Gerrits, zijn vrouw Anna Maria Cremers en
zoon Martinus) met Petrus, de broer van Anna Maria, naar Noord-Amerika.
Martinus Gerrits trouwt daar met de uit Mill afkomstige, en eveneens geëmigreerde,
Elisabeth Giesbers. Zijn beroep daar is schoolmeester, en hij overlijdt in 1882.
Van de andere familieleden zijn nog geen gegevens bekend.
In het bevolkingsregister van 1850-1860 staat hier (Kerkhoek no. 6) vervolgens
ingeschreven de familie Hoefnagel-Toonen. Deze familie had op het adres Grotestraat B
een ‘huis met schuur met een soort herberg/logement’. Dit is te lezen in het boek Alle
Minse van Oploo deel 4 van Cor Verberk (2010). Genoemd adres hoorde bij St.
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Anthonis, want het lag aan de Sintunnisse kant van de Molenbeek. Hoelang deze
familie in de Grotestraat woonde, is enigszins onduidelijk, gezien het gegeven dat ze
vanaf 1850 als bewoners in de Kerkhoek in St. Anthonis zijn ingeschreven.
Opmerkelijk daarvan is dat niet álle kinderen die na 1850 geboren zijn, zijn
ingeschreven op de Kerkhoek. Hendrikus Hoefnagel had het pand aan de Molenbeek in
elk geval eigendom. Helaas is in de kadastergegevens van het pand aan de Kerkhoek in
St. Anthonis niet opgenomen in welk jaar Hendrikus Hoefnagel het geheel kocht. Het
lijkt logisch dat na het vertrek van de familie Gerrits de familie Hoefnagel hier zijn
intrek neemt. Maar omdat dit een veronderstelling is, staat achter het jaartal van
bewoning een vraagteken.
Familie Hoefnagel-Toonen 1848? - 1852
Hendrikus Hoefnagel is op 23 november 1816 te Horssen geboren. Hij is een zoon van
Thomas Hoefnagel en Theodora Jansen.
Catharina Toonen is geboren op 1 november 1815 te Oploo. Zij is een dochter van Peter
Toonen en Hendrika Hendriks.
Hendrikus en Catharina trouwen op 3 oktober 1842 te Oploo.
Dit paar krijgt vijf kinderen, allen in St. Anthonis geboren:
1. Theodora * 27-6-1843, † 28-6-1843 (1 dag).
2. Theodora * 23-8-1844, † 31-7-1845 (11 mnd).
3. Henrica * 25-4-1846, † 30-8-1860 (14 jr).
4. Petrus * 2-4-1848, † 23-6-1850 (2 jr).
5. Theodora * 11-11-1849, † 20-2-1850 (3 mnd).
In dienst:
Maria Strijbosch * 1825 te Gemert, dienstmeid.
Arnoldus de Groot * 1820 te Boekel, metselaar.
Hendrikus Hoefnagel is een veelzijdig man; als beroepen zijn
vermeld metselaar, tapper en akkerbouwer.
Catharina Toonen overlijdt op 10 februari 1851, ze is dan 35
jaar.
Familie Hoefnagel-Jansen
1852 - 1887
Hendrikus hertrouwt op 19 april 1852 met de uit Oeffelt
komende Maria Jansen. Maria is geboren op 18 juli 1823 te
Oeffelt.
Dit paar krijgt elf kinderen, allen geboren te St. Anthonis. Op
Kerkhoek 6 zijn ingeschreven:
- Peter * 15-1-1854, † 21-1-1854.
- Johanna * 10-2-1856. Zij trouwt met Theodorus Arts.
- Peter Hendrikus * 18-3-1858.
Hij emigreert in 1887 naar Noord-Amerika.
- Theodora * 20-11-1859, † 27-1-1868.
- Johannes Hendrikus * 11-1-1861, † 26-4-1920 te Vlijmen.
Hij trouwt met Petronella Adriana Mallant.

Deel van het
certificaat van de
Nationale Militie
1842 van Hendrikus
Hoefnagel.
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- Catharina Isabella * 7-6-1862, † 29-4-1887 te Ledeacker. Zij trouwt met Hendrikus
Reijnen.
- Petrus Hendrikus * 7-6-1862, † 17-11-1863.
- Hendrika * 22-12-1865, † 27-1-1866.
In dienst:
Johanna Martens * 22-5-1838 Beugen, werkbode.
Wilhelmus van den Elzen * 11-3-1836 Boekel, werkbode.
Petronella Verdijk * 6-5-1833 Oeffelt, werkbode.
Antoon Willems * 25-1-1838 Rijkevoort, werkbode.
Johanna Jacobs * 27-3-1840, werkbode.
Inwonend:
Hendrikus Reijnen * 10-11-1861 St. Anthonis, schoonzoon
Petrus Reijnen * 28-11-1884 te St. Anthonis, kleinzoon.
Dochter Catharina trouwt op 20 augustus 1884 met Hendrikus Reijnen. Hij komt
inwonen bij zijn schoonouders. Hun eerste zoon wordt al snel geboren. Daarna verhuist
dit gezin naar Ledeacker.
Van Kerkhoek naar de Noordkant
Hendrikus Hoefnagel overlijdt op 6 december 1886 te St. Anthonis. Weduwe Maria
Jansen vertrekt dan, samen met haar zoon Peter Hendrikus, naar de Noordkant (nu nr.
28) waar haar dochter Johanna woont. Zij is getrouwd met Theodorus Arts (N.B. zij
woonden na hun huwelijk eerst in Ledeacker). Peter Hendrikus Hoefnagel wordt per 1
april 1887 uitgeschreven; hij vertrekt dan naar Noord-Amerika.
Moeder Maria overlijdt op 14 mei 1890.
Van de Noordkant naar De Taverne
Een bijzonder gegeven om hier nog te noemen; Theodorus Arts en Johanna Hoefnagel
krijgen elf kinderen. De tiende van dit gezin is Martinus Wilhelmus. Hij trouwt drie
keer, uit zijn derde huwelijk wordt onder andere zoon Theo geboren. Theo neemt,
samen met zijn vrouw Annie, het boerenbedrijf op de Noordkant over van zijn ouders.
In 2003 verhuizen ze naar De Taverne. En laat dat nou net de plek zijn waar ooit Theo’s
oma woonde. In haar tijd Kerkhoek geheten, maar ook al soms Breestraat genoemd, en
nu De Taverne.
Namen
Enkele decennia terug kwam het nog redelijk vaak voor dat men bij de roepnaam van
een bepaald persoon in één adem ook de voornaam van diens vader noemde. Of zelfs
ook nog met diens voorvadersnaam. Het werd niet als bij- of scheldnaam gebruikt. Nee,
het was om personen met eenzelfde voor- of familienaam te kunnen onderscheiden van
elkaar. Dit deed men ook bij de hierboven genoemde familie Arts. Bedoelde men
Martien Arts, dan zei men Dótten-Tien. En bedoelde men Theo Arts (de zoon van deze
Martien), dan zei men Théj van Dótten-Tien. In Sint Tunnis zijn legio voorbeelden te
noemen waarbij men de vadersnaam als toevoeging bij een voornaam noemde. Maar of
ze ergens genoteerd staan? Het is in elk geval geheel in onbruik geraakt.
Angeline Aben
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Excursie naar de KI in Beers
Op zaterdag 1 juni was het verzamelen geblazen op de Brink. We waren niet de enige,
een snel groeiende groep Sintunnisse mensen leek een tochtje op de fiets op de agenda
te hebben staan. De opkomst bleef beperkt tot 8 liefhebbers, ze pasten makkelijk op de
foto die Angeline Aben heeft gemaakt. We konden met 2 auto’s richting Beers. Daar
aangekomen werden we opgewacht door een meneer, waarvan de naam me is
ontschoten; hij was een gepensioneerde dierenarts uit Volkel. Hij hielp als een van de
vele (ik geloof wel 30) vrijwilligers het Nederlands Veeteeltmuseum in stand houden en
de bezoekers rondleiden. De koffie was al bruin. En we begonnen met een
introductiefilm. Het gaat in het museum niet alleen om KI, maar over het fokken van
dieren op de boerderij. Al meer dan 100 jaar wordt er gewerkt met stamboekvee.
Eindeloos veel gegevens over kenmerken van nakomelingen van vader en moeder
worden bijgehouden om zo te kunnen selecteren op specifieke kwaliteiten. Niet alleen
bij koeien, maar tot aan bijen toe!
Na de film kwamen we aan de praat en dreigde even een politieke discussie te ontstaan
over de opvattingen van de pastoor vroeger over dit fokken. Niet alleen onze gids wist
er iets van maar wij hadden in Henk van Schijndel en Piet van Els
ervaringsdeskundigen met een grote staat van dienst op dit gebied en het leek er even op
dat we de hele middag zo wel vooruit konden. Onze gids greep daarom in en loodste
ons mee naar de verschillende zalen die een overzicht geven van wat er allemaal komt
kijken bij het fokken. Zo waren er overzichten van het groeiproces in de baarmoeder en
de fouten die kunnen optreden. Er zijn allerlei vitrines met hulpmiddelen die door de
jaren heen zijn gebruikt voor het halen van een kalf en voor het insemineren. Koppen
van kampioensstieren hingen links en rechts aan de muur. En jawel, we mochten ook in
de keuken kijken: het laboratorium waarin het zaad onderzocht wordt op kwaliteit en
via een aantal apparaten in rietjes wordt gedaan. We mochten een blik werpen op een
rietje dat uit de vriezer kwam: het zaad werd ontdooid en onder de microscoop zagen
we de kikkervisjes bewegen, tevergeefs op zoek naar de eicel. Op het KI station staan
ook nog de nodige stieren op stal, zo’n 50. Die mogen ongeveer 2 keer per week naar de
stellage. Als hij dan de achterkant van een koe denkt te zien, doet hij zijn werk en klaar
is kees. Rustig wandelt hij weer naar zijn box en wacht op de volgende beurt. Van
boven af konden we alles zien, weliswaar niet in levende lijve, maar geprojecteerd op
een groot scherm. De tijd begon te dringen want Henk moest om 4 uur naar huis. De
gids had t allemaal mooi gepland, ons alles laten zien en ook van alles laten vertellen,
want in onze groep waren wel veel mensen die nog van alles er van af wisten, in
tegenstelling tot de doorsnee groepen van de scholen. Op tijd thuis gekomen, konden we
ook nog genieten van het prachtig zonnetje. Met de verhalen van Jan Goossens er bij
zou het natuurlijk nog veel leuker zijn geweest maar iedereen was zo ook dik tevreden.
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Heemkundeleden in Beers.

Van de bestuurstafel.
Ditmaal is er weinig te vertellen, er is geen bestuursvergadering geweest. Maar er zijn
wel belangrijke ontwikkelingen gaande. Zoals u wellicht heeft vernomen ‐via de krant
bijvoorbeeld waar wij het ook lazen‐ zijn B&W en de raad begonnen aan een ander
centrumplan. De ambities moeten worden bijgesteld door de financiële situatie. In dat
nieuwe plan zou het Heemhuus worden verkocht. Wij zijn geen formele huurders van
de gemeente maar vonden het toch wel wat vreemd dat we er niet over waren
geïnformeerd. Wij hebben de wethouder schriftelijk (via de mail) gevraagd of we op
korte termijn kunnen komen overleggen, zodat we iets meer weten over de plannen,
het concrete tijdspad en mogelijke alternatieven. Tot op heden hebben we daar nog
geen reactie op gehoord maar zoals u zult begrijpen zullen we zeer alert zijn.
De Secretaris.
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ENKELE SINTUNISSE UITDRUKKINGEN.
‘nen hieële kwak

nogal veel

‘t is braaf énder

het is ongeveer hetzelfde

’n wèèj um de oeëre kriege

een draai om de oren krijgen

Án de sukkel zien

ziekelijk zijn

D’n urste sneej

de eerste keer maaien van hooigras

D’r róónd umhin

er rond omheen

Dan héddet schaop ant schiete

dan is er trammelant

Dè kan me niks verschille

dan kan me niet schelen

De kop tusse twieë oeëre zette

terechtwijzen, uitbranden

Die het ‘r van geleeje

die er op achteruitgegaan

Die is mit de hiep gemákt

uiterlijk hoekig persoon

Dur tussenuut pèère

er vandoor gaan
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OELBROECKS HEEM
Opgericht 7 september 2001

Tiende jaargang

augustus 2013
2013

St.Anthonis 20 aug 2013
Uitnodiging
Fotodag over de scholen in Sint Tunnis
Thea van de Weem en Marleen Verblakt zijn
geruime tijd bezig geweest met de organisatie van
een fotodag. Er is gekozen voor het thema ‘De
school’. Tal van foto’s van klassen met kinderen,
meesters, zusters en juffen en van de verschillende
gebouwen zijn verzameld. Alles is te bezichtigen op
Zondag 1 september
en
Zondag 8 september
beide keren van 11.00 tot 17.00 uur
in het Heemhuus in de Breestraat
De entree is voor iedereen gratis! Neem familie en
de buren gerust mee!
Op woensdag 25 september, 20.00 uur, is de
volgende ledenvergadering. Op deze bijeenkomst
willen we het hebben over bidprentjes. Mevrouw
Fien Toonen uit Vianen zal iets laten zien van haar
verzameling devotieprenten, Paul Eling vertelt iets
over de ontwikkeling van bidprentjes en Jan de
Kleijnen iets over de activiteiten van de werkgroep
genealogie.
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colofon:
Heemkundekring “Sint Tunnis in Oelbroeck”.
Doel: het bewaren en doorgeven van het
cultureel erfgoed van ons dorp.
contributie: € 15,00 per persoon per jaar;
€ 25,00 per gezin; nieuwe leden
aanmelden bij: Paul Eling, Breestraat 39,
tel. 381521; e-mail p.eling@donders.ru.nl
Werkgroepen:
Fotowerkgroep en werkgroep inventarisatie
contactpersoon:
Thea van de Weem
tel. 06-13356538
werkgroep dorpsherinneringen:
Jac. van Kempen 381769
werkgroep veldnamen en kruisen:
Harrie Peeters 382240
werkgroep dialecten:
Louis van Loosbroek 383467
werkgroep gebruiksvoorwerpen:
Toon Nabuurs 382130
werkgroep archeologie:
Marleen Verblakt 380857
werkgroep genealogie:
Jan de Kleijnen 0485-383060
werkgroep restauratie H.Hartmonument: Jac.
van Kempen 381769
werkgroep restauratie Kruisbeeld Breestraat:
Jan Tonies 0493-492260 of 0413-341164
werkgroep Land- en Huishoudscholen: Johan
Peters 381620
inleveren kopie nieuwsbrief:
bij Louis van Loosbroek
e-mail: lvloosbroek@home.nl
20 dagen vóór iedere ledenvergadering
bestuur:
Harry van Heijster – voorzitter
Paul Eling – secretaris
Dorry Eling-Remmen penningmeester–
bezorging Nieuwsbrief + adressen
Marleen Verblakt – activiteiten
Harrie Peeters activiteiten
Harm Douma – adviezen

Aanvulling bij het verhaal over de
bomscherf van de V2 in Sint Tunnis.
Het zal inderdaad aan het eind van de
middag zijn geweest dat deze V2 is
gevallen.
Ik was op de fiets van Oploo naar Sint
Tunnis net voorbij de kerk van Oploo
toen de knal kwam. Hij was hevig,
maar ik was niet heel erg onder de
indruk en stapte niet af.
Mensen die toen de straat op liepen
riepen me toe : “Liggen!, in de sloot
gaan LIGGEN” !!
In mijn eigenwijsheid antwoordde ik
toen dat dat geen zin had omdat de
bom al gevallen was en dat het
gierende geluid dat volgde, alleen
maar het na-ijlen door de lucht was.
Die raket was namelijk sneller dan het
geluid, en dat geluid hoorde je dus pas
later
Ik was toen 16½ jaar en net twee
maanden terug na de slag om
Overloon, die ons gezin aan de
verkeerde zijde van het front had
moeten doorstaan.
Een maand lang had ik daar de
gelegenheid om elke dag, urenlang, de
granaten te observeren omtrent de
afstand die ze nodig hadden om in te
slaan van waar ze werden afgeschoten
en van welk kaliber ze waren. Verder
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alleen maar afwachten wanneer ze de
juiste afstand zouden hebben.

brandstof op was stopte de motor en
viel de bom naar beneden.

Die hebben ze gelukkig nooit
gevonden.

Als er veel zijwind was raakte hij
dikwijls uit koers. En als er een vuiltje
in de carburateur zat stopte hij ook
eerder. Je was blij als je de bom
voorbij hoorde gaan ook al was het
dan met horten en stoten.

Toen wij dus, ongedeerd, naar onze
woning konden terugkeren, dacht ik te
weten wanneer we op moesten
passen en wanneer het wel wat lijden
kon, als de Duitsers, vanaf de rijksweg
aan de overkant van de Maas, haastig
een paar granaten afschoten om er
daarna vlug weer vandoor te gaan. “O,
die gaan ver over”, òf “nu wordt het
hoogste tijd om te schuilen.!”
Bovendien was ik in mijn
kostschooljaren druk met het
verzamelen van vliegtuigplaatjes en
het herkennen van bommenwerpers
en jagers, en de techniek van het
vliegen.
Vóór de oorlog al zag ik de zeppelin in
de lucht.
Daarom wist ik ook het verschil tussen
de V1 en de latere V2.
De V1 was een vliegende bom, met
vleugels en met een
verbrandingsmotor op zijn rug, maar
zonder piloot, waarvan ongeveer kon
worden uitgerekend hoeveel brandstof
de motor nodig had om bijv. de
afstand naar ( de haven van)
Antwerpen af te leggen. Als de

De V1 vloog horizontaal.

Heel anders was de V2.
Dat was een raket die schuin omhoog
de lucht in werd gestuurd, dan een
paraboolvlucht maakte en in een grote
boog terug kwam op de aarde.
Als die werden afgevuurd zag je ze in
de avond, zigzaggend, hoog de lucht in
gaan en, met een vuurbol achter zich
aan, verdwijnen. De V2 was voor de
lange afstand naar Engeland. Vaak
mislukte dat afvuren en dat is dus ook
gebeurd in de staatsbossen.
Dikwijls was dat als gevolg van
sabotage in de ondergrondse
fabrieken waar de dwangarbeiders van
de Nazi’s, in een berg werden
vastgehouden en nooit meer het
daglicht te zien kregen om te
voorkomen dat het bestaan van dit
supergeheime wapen ooit uit zou
lekken.
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De kracht van deze springstof in de
raketkop sloeg een groot gat in de
bodem, dat zich later met water vulde.
Janus (de Jong) , de koperslager, wees
ons, als leden van de Verkennerij
( later de Scouting ) dan bij dat
bomgat aan, waar de sporen van de
wilde varkens in de modder konden
worden gespeurd.

Ik denk daarom dat er twee verhalen
door elkaar zijn geraakt:

1. het ene van de vliegende
bommen die er meerdere keren
in Sint Tunnis zijn overgekomen
en
2. het andere verhaal over het
bomgat, veroorzaakt door die
ene V2 die in de Staatsbossen
viel.

Ton Christiaans.

Nogmaals Excursie Volkel !!!
De 2e excursie staat gepland voor
september. We gaan dan naar de
Traditiekamer van Vliegbasis Volkel.
Hier is een permanente
tentoonstelling over het ontstaan en
het gebruik van de vliegbasis. Originele
documenten, uniformen, militaire
uitrusting, vliegtuigonderdelen en
videomateriaal geven een goed beeld
van de vliegbasis. Vanaf de aanleg in
1940 en het gebruik door de Duitse
bezetter tot september 1944.
We kunnen dan niet op een zaterdag
en we zijn benieuwd of er voldoende
belangstelling is om op een woensdag
naar Volkel te gaan. Er hoeft geen
entree te worden betaald. Liefhebbers
die mee willen naar Volkel kunnen
zich melden bij Paul Eling
(p.eling@donders.ru.nl of tel 381521) .
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Cafés in Sint Anthonis (5)
In de Nieuwsbrief van juni 2013 is het artikel Cafés in Sint Anthonis (4)
geëindigd in 1887 met de familie Hoefnagel (Breestraat - De Taverne). De
weduwe Maria Jansen vertrekt in dat jaar met haar zoon Peter Hendrikus
Hoefnagel naar de Noordkant. Vervolgens komt op dit adres de familie van Tits.
Familie van Tits-Willems
1887 - 1910
Hendrikus van Tits is geboren op 29 april 1859 in Beugen. Hij is een zoon van
Martinus van Tits en Hendrina Denissen en hij groeide op in het Helbroek waar
zijn ouders een boerderijtje hadden. Hendrikus woonde vanaf 1881 in bij
Hendrikus Dekkers met zijn gezin (in St. Anthonis). Bij Dekkers hadden ze
overigens meerdere kostgangers. Hendrikus van Tits staat dan geregistreerd als
schoenmaker.
Hendrikus trouwt op 25 april 1887 in St. Anthonis met de uit Oploo afkomstige
Gertruda Willems. Gertruda is geboren op 4 oktober 1860 en zij is een dochter
van Jan Willems en Wendelina Aben. Blijkbaar bevalt St. Anthonis hem goed;
in de maand van de trouwerij komen ze op dit adres wonen. Hendrikus bleef ook
op dit adres werken als schoenmaker, en daarnaast heeft hij een café en
boerderij. In het bevolkingsregister zie je ‘schoenmaker’ als hoofdberoep
genoemd. In archiefstukken zoals overlijdensaktes, kom je zijn naam ook tegen.
Bij een aangifte van een overlijden staat zijn naam vermeld wordt het beroep
herbergier genoemd.
In 1905 is in het cahier Vergunningen der gemeente Oploo c.a. de naam
Hendrikus van Tits opgenomen. De drankvergunning geldt voor de volgende
ruimtes: voorhuis 2 kamers zuid- en 1 kamer noordzijde respectievelijk 53 m²,
40 m², 11¾ m² en 12 m². Opmerkelijk is dat er drie ruimtes worden genoemd,
maar dat van vier de afmeting is opgenomen.
Gezinssamenstelling
Hendrikus en Gertruda krijgen acht dochters die allemaal hier geboren zijn:
1. Maria Johanna * 29-4-1888, † 29-6-1976 Eindhoven.
Zij trouwt in 1910 met Johannes Everardus Mulder.
2. Johanna Maria * 12-9-1889, † 30-12-1943 te St. Oedenrode, 54 jr.
Zij trouwt in 1916 met Hendrik Hubert van de Warenburg.
3. Hendrika Wilhelmina * 25-2-1891.
Zij trouwt met Wilhelmus Prik.
4. Wendelina Hendrika * 10-4-1892, † 24-12-1918 te St. Oedenrode, ongehuwd,
26 jr.
5. Mathilda Petronella * 24-12-1893, † 23-2-1894, 2 mnd.
6. Mathilda Petronella * 17-10-1895, † 19-6-1989 te Aarle-Rixtel, begraven te
Oploo, 93 jr.
Zij trouwt met weduwnaar Johannes Barten.
5
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7. Martha Petronella * 19-4-1898, † 8-9-1945 te ’s-Hertogenbosch, 47 jr.
Zij trouwt met Leonardus Antonius van Erp.
8. Petronella Henriette * 26-7-1899, † 26-3-1993 te Rotterdam, 93 jr.
Zij trouwt met Cornelis van Vlijmen.
Kostganger/inwonend:
Nov 1888 vanuit Wanroij: Gerardus van de Mortel * 5-10-1852 Valkenswaard,
onderwijzer.
Dec 1888 - aug. 1890: Jacobus Johannes van Daal * 17-2-1882 Haps, neef.
Mei 1898 - juli 1899: Wilhelmus Antonius van Daal * 13-11-1883 Haps, neef.
Aug. 1899 - april 1907: Cornelia van Tits * 5-8-1853 Beugen, zuster (van
Hendrikus).
In dienst voor korte of langere periode:
Petrus Gerardus Simons * 30-1-1869 Cuijk, schoenmaker.
Gerardus Schaminee * 10-5-1870 Beugen, schoenmaker.
Jacobus Thijssen * 21-11-1866 Haps, schoenmaker.
Carolus Huijbers * 13-5-1870 Boxmeer, schoenmaker.
In 1899 - juni 1900: Christina van Tienen * 6-1-1883 St. Anthonis, dienstmeid.
Martinus Boleij * 10-8-1881 Uden, schoenmaker.
Hubertus Leonardus Lenssen * 28-7-1884 Maashees, schoenmaker.
Lambertus van Haren * 23-12-1888 Balgoij, schoenmaker.
(Moeder) Gertruda overlijdt op 3 augustus 1899, een week na de geboorte van
haar achtste kind. Ze is dan 38 jaar. Hendrikus komt er dus alleen voor te staan.
Gelukkig krijgt hij hulp van zijn zus Cornelia; zij komt namelijk bij hem
inwonen. Daarnaast komen snel na het overlijden van Gertruda Carolus Huijbers
en Christina van Tienen (haar zien we later, in 1908, in ’t Hert en dan is zij
getrouwd) in dienst. Vanaf 1906 waaieren de kinderen naar diverse plaatsen uit
voor een dienstbetrekking.
Na tien jaar weduwschap overlijdt Hendrikus van Tits op 17-12-1909. Hij is dan
nog maar 50 jaar. In maart 1910 - er wonen dan nog kinderen thuis èn er zijn er
weer teruggekomen naar huis - worden de kinderen uitgeschreven. Twee van
hen gaan inwonen bij hun tante Cornelia die dan weer in het ouderlijk huis in
Beugen woont. De een na jongste dochter gaat inwonen bij haar dan getrouwde
zus in Uden.
Familie van Hoogstraten-Bardoel 1910 - 1919
In mei van ditzelfde jaar (1910) komen Tinus van Hoogstraten en zijn vrouw
Marie hier wonen. Tinus staat ingeschreven als tapper.
Tinus van Hoogstraten is op 22-3-1879 te Gemert geboren. Hij is een zoon van
Josephus van Hoogstraten en Elisabeth van den Hoven.
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Marie Bardoel is op 2-9-1877 te Sambeek (Den Hoek 16) geboren. Ze is een
dochter van Peter Bardoel en Johanna Catharina van den Hof.
Nog een leuk detail om hier te noemen is dat Elisabeth van den Hoven schuin
tegenover het café van haar zoon Tinus is geboren en opgegroeid. Bij Elisabeth
thuis hadden ze ook een boerderij annex herberg. Het bedoelde pand is waar nu
de familie Manders een winkel, woonhuis en werkplaats heeft (over dit adres
volgt later een artikel in deze serie). Tinus zijn vader overleed in 1891 (te
Gemert) op 52-jarige leeftijd. Tinus had één jongere broer; deze verhuisde al in
september 1892 vanuit Gemert naar het ouderlijk huis van zijn moeder. In
december 1895 volgden moeder Elisabeth en Tinus. Elisabeth overlijdt hier op 7
juni 1899. Buurlui die haar overlijden aangeven zijn Hendrikus van Tits
(schoenmaker) en Gerardus Dekkers (huisschilder).
Tinus blijft hier - bij zijn ooms en tante - nog wonen totdat hij in 1907 voor een
dienstbetrekking naar Oeffelt verhuist. Daar gaat hij aan het werk als knecht bij
weduwe Maria Agnes Mooren-Janssen en haar zoon Hendrikus. Deze familie
had een boerderij en een café. Tinus trouwt op 11-4-1910 te Oeffelt met
eveneens in Oeffelt wonende (in een dienstbetrekking) Marie Bardoel. Hierna
verhuist het jonge echtpaar naar St. Anthonis.
Tinus en Marie krijgen vijf kinderen; de eerste vier zijn in St. Anthonis geboren,
het vijfde kind in Sambeek:
1. Sjef * 20-11-1911, † 25-10-2001 te Boxmeer. Hij trouwt met Hanna Nabuurs.
2. Piet * 29-8-1913, † 26-10-2005 te Maastricht. Gaat in het klooster.
3. Dina * 31-1-1915, † 26-6-1994 te Wijbosch-Schijndel. Gaat in het klooster.
4. Toos * 25-6-1917, † 10-12-2002 te Boxmeer. Ongehuwd.
5. Nella * 15-9-1920, † 27-9-1944 te Geldrop. Ongehuwd.
In dienst:
Maria Petronella Arts van der Zanden * 20-2-1898 Mill, dienstmeid.
Peter van den Hof * 31-8-1845 te Mill, landbouwer. Peter van den Hof is een
oom van Marie Bardoel.
In maart 1919 verhuist de familie naar een boerderij aan de Sambeeksche Hoek
(nu Den Hoek 12). Over dit gezin kunt u meer lezen in het door de
Heemkundekring uitgegeven boek Sambeeksche Hoek deel 1.
Familie Vloet-van de Bungelaar
1919 - 1950
In 1919 komt hier, vanaf de Lepelstraat, Sjef Vloet en Johanna Maria van den
Bungelaar wonen. Het café wordt Café Vloet genoemd en de zaal (270 m²), die
in beginsel als garage diende, Wilhelmina.
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Van dit en het volgende gezin verscheen een artikel van de hand van Jac. van
Kempen in de nieuwsbrief van september 2010.

Van links naar rechts: café Vloet waarvan we twee ramen zien en zaal Wilhelmina
met de licht gekleurde gevel. Rechts daarvan net achter de linker lindeboom het huis
met postkantoor van de familie Lomme en geheel rechts het huis met winkel (o.a.
textiel, manufacturen, hoeden en diergeneesmiddelen) van de familie van den BergDekkers, beter bekend onder de naam Jan de Köster.
Foto van Familie Hoefnagel.

Familie Vloet-Vloet
1950 - 1969
In 1950 nemen schoonzoon Piet en dochter Nella het bedrijf over. Zij krijgen
een dochter: Marian.
Piet verhuurt het café (met een klein zaaltje erachter) en de zaal vanaf 1969 en
middels een 10-jarig contract aan Koos Hofmans. Koos runde eerder al een café
in Ledeacker (nu Oele Tôn’s).
Familie Hofmans café: 1969 - 1973, zaal: 1969 – 1979
Om wat meer te weten te komen over Koos en Nellie Hofmans zijn Koos zijn
broer Piet en diens echtgenote Mientje geraadpleegd evenals Koos’ en Nellies
jongste dochter Patty. Patty was echter nog maar een kind in de tijd dat haar
ouders de Sunshine Corner runden. Zij put onder andere uit de door haar ouders vertelde verhalen. Wat hieruit naar voren komt, is dat Koos een avontuur8
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lijke en ondernemende man was met een grote handelsgeest. Zijn vrouw Nellie
volgde hem in zijn ‘avonturen’ en paste zich steeds aan de nieuwe situaties
aan.

Jeugdfoto van Koos Hofmans.
Foto van Patty Hofmans.

Jeugdfoto van Nellie Siebers.
Foto van Patty Hofmans.

Koos Hofmans is geboren op 29 januari 1925 te St. Anthonis. Hij is een zoon van
Frans Hofmans en Hanna Goossens.
Nellie Siebers is geboren op 12 mei 1925 te Beers.Ze trouwen op 21 juni 1951
in Beers en krijgen zeven kinderen: vijf dochters en twee zonen.
1. Rosalie * 1952 te Eindhoven.
2. Margriet * 19-1-1954 te Maarheeze, † 13-3-1954 te Eindhoven.
3. Margriet * 1955 te Maarheeze.
4. Ingrid * 1957 te Maarheeze.
5. Alexander * 1959 te Eindhoven.
6. Patricia/Patty * 1967 te Ledeacker.
7. Emile * 1969 te Horn.
Koos Hofmans is geboren en getogen op de Vlagberg waar zijn ouders een klein
boerderijtje hadden. Zoals hiervoor al te lezen was, hield hij van een avontuur
en eind september 1944 verdween hij dan ook onverwachts. Zelfs zijn ouders
wisten niet waar hij was en ze maakten zich erg ongerust. Ze hoorden pas na
zijn terugkomst, enkele weken later, waar hij al die tijd had gezeten. En wat
bleek? Koos was, na aankomst van ‘de Engelsen’ in St. Tunnis, deze soldaten
gevolgd en had zich voor enkele weken bij hen aangesloten. Hij vertrok in 1946
- als vrijwilliger - naar Indonesië waar hij bij de Stoottroepen terechtkwam. Er is
9
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nog een handgeschreven brief (helaas niet gedateerd) bewaard gebleven
waarin Prins Bernhard Koos persoonlijk bedankt voor zijn inzet bij de
Binnenlandse strijdkrachten. Na zijn diensttijd gaat Koos aan de slag als
machinist op een shovel. Koos en Nellie woonden (vanaf hun trouw) in die tijd
in een salonwagen en waar hij werkte daar woonden ze. In die jaren kregen ze
hun eerste vijf kinderen. Ze verhuisden in 1966 naar Ledeacker waar ze De
Pieper; een café met cafetaria (nu Oele Tôn’s) huurden van Richard Arts. Daar
bleven ze tweeëneenhalf jaar. Het is ook die plek waar Patty geboren is.
Moeder Nellie vertelde haar later dat terwijl ze van haar zesde kind aan het
bevallen was, de jukebox beneden in het café hard aanstond. En dat toen ze
eenmaal geboren was de klanten een biertje op haar gedronken hebben. Patty
denkt dat toen ze zo’n twee jaar was ze daar weggingen, gezien het feit dat
haar jongste broer Emile in Horn geboren is. Vader Koos introduceerde in De
Pieper het frietje mayo met halve haan. Ze herinnert zich dat haar vader
vertelde dat een boer die er voor de eerste keer een frietje kwam eten, had
gezegd: “Friet, dat zijn maar gewoon piepers”. Blijkbaar had hij zich er heel wat
anders bij voorgesteld.
Van Horn, waar de familie eveneens een ‘fritestent’ had, verhuist het gezin
naar St. Anthonis. Binnen dit dorp verhuizen ze nog verschillende keren.
Vervolgens verhuist de familie naar Stevensbeek en daarna nog naar Overloon.
Zoals hierboven geschreven, huurt Koos het bedrijf voor 10 jaar van Piet Vloet.
Koos verhuurt het café op zijn beurt vanaf 1 oktober 1973 aan Gerrit en Nelly
Hoefnagel. Vanaf deze datum wordt de tot dan toe als één geheel zijnde zaak
(café en naastliggende zaal) ‘gesplitst’ en zijn er twee uitbaters. Gerrit en Nelly
runnen het café en Koos en Nellie blijven bezig met de zaal die vanaf het
moment van huren vooral op het uitgaan in het weekend is gericht. Deze zaal
heet vanaf het begin Sunshine Corner. Hoe Koos aan deze naam kwam, is ook
nog wel een leuk verhaal. In Amsterdam was een hotel failliet gegaan en Koos
ging naar de ‘uitverkoop’ van dit bedrijf, want misschien was er nog wel iets
van zijn gading. Bij aankomst zag hij bovenop de dakrand de naam - met
verlichting - van het hotel. Juist: Sunshine Corner. Die naam wilde hij wel
hebben en hij verkreeg die middels het hoogste bod. Thuis teruggekomen,
vroeg hij aan zijn broer Piet of hij met hem de week daarna meeging om alle
gekochte spullen in Amsterdam op te halen. Maar toen Piet zag waar, maar
vooral hoe hoog - verschillende etages - de naam ’ontmanteld’ moest worden,
bekroop het hem toch enigszins. Nee, die ging hij niet mee van het dak halen.
Koos was echter minder bang uitgevallen en ronselde enkele omstanders om
de naam van het dak te halen. En zo kwam de naam Sunshine Corner vanuit de
hoofdstad naar het Brabantse St. Tunnis.
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Dochter Patty vertelt dat haar ouders via Jan Vis (Muziek- en Showbureau)
bands boekten. Daarnaast gingen ze ook zelf in de regio naar
uitgaansgelegenheden om bands te beluisteren. Vaak op de maandag en
dinsdag als het kermis was; dan was de eigen zaak immers gesloten. Maar ook
op zaterdag- en zondagavond gingen ze er voor dit doel samen op uit. Het
personeel runde de zaak dan zonder hun baas. Patty weet te vertellen dat
hardrockmuziek de boventoon voerde. Zo weet ze dat er de bands Vitesse en
Parklane speelden. En ook Normaal, die hun muziek als boerenpunk
bestempelden, is er meer dan eens geweest. Een anekdote van deze band is
dat ze op het podium met een fles bier in de hand optraden, maar dat ze in hun
pauze in de kleedkamer aan een glas melk zaten. Ze zweepten het publiek op,
maar Koos had de regie, want hij wilde niet dat het een bende werd. Na afloop
van de avond bleven er wel veel (uitgetrokken) kleren van de bezoekers achter.
Ook heeft er ooit eens een band opgetreden die zo slecht was, dat Koos tegen
enkele klanten gezegd zou hebben dat als ze pauze hadden en in de
kleedkamer (te bereiken via een luik in het podium) zaten, men op het luik
moest gaan zitten om ze er vervolgens niet meer uit te laten. Volgens Patty
heeft ook de band Lucifer (zangeres Margriet Eshuijs en de later bekende
Nederlander Henny Huisman als drummer) er opgetreden. Bij een uit St. Tunnis
afkomstige bezoeker van die tijd zijn de volgende bandnamen nog bekend: de
Dizzy Man’s Band, Jumbo, Crystal Flack, Focus (met leadzanger Thijs van Leer)
en de uit België afkomstige band Virgin. Op internet vind je verder de namen
Avalon die in het voorprogramma van Deep Machine stond en Bodine. En dj
Eric Smits die in die tijd bij New Power City draaide. Op Koos zijn ‘verlanglijstje’
stond ook Tina Turner. Echter die droom - de Amerikaanse zangeres in zijn
kroeg - was net iets te groot.
Ook is er ooit eens een flinke vechtpartij geweest. Al enige tijd was er in St.
Anthonis een groep die overal herrie zocht in de kroegen. Koos had zich
voorbereid op hun komst en had
van een groot aantal stoelen de
poten afgezaagd om zich te kunnen
weren. De stoelpoten stonden
achter de tap klaar voor gebruik als
dat nodig was. Dat is uiteindelijk
ook gelukt, want heel ver kwam
deze ‘bende’ niet. Ook een ander
voorval van jongelui die op herrie
uit waren, komt nog naar boven. En
ook in dit geval werd alles in de
kiem gesmoord door het
Margriet en Patty Hofmans achter het café.
Foto van Patty Hofmans.
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koelbloedige optreden van Koos. Het was na sluitingstijd en hij was op dat
moment nog met een van zijn kinderen aan het opruimen. Er kwamen een stuk
of tien jongelui binnen en Koos zag aan hun gedrag met welke bedoelingen dat
was. Door ze een stap voor te zijn met: “Gillie kriegt un minuut um hier wer te
vertrekke en anders zulle we nog wel 's ziên of gillie hier nog lèvvend uut
komt”, dropen de jongemannen af. Achteraf zei hij veel geluk te hebben gehad,
want met één tegen tien had het ook héél anders kunnen aflopen.
Mientje Hofmans vertelt dat zij en haar man Piet (broer van Koos) er veel
gewerkt hebben, onder andere bij bruiloften en achter de tap. Er komen
namen van degenen die er werkten naar boven: Jan van Tienen, Mat van Hoof,
Piet Jonkers, Piet Josephs, Theo van Uden, ‘Rooie Gerrit’ (Peters, uit Boxmeer),
Albert en Toon Daverveld (Toon was portier, uit Oploo). Behalve feesten waren
er ook regelmatig koffietafels. De dames Bertha van Heijster, Nellie de Hoog,
Truus Wientjes en Marie Sommers hebben er ook veel gewerkt. Marie
Sommers was een voortreffelijke kokkin, haar aardbeienbavarois is nooit
geëvenaard en een recept gaf ze niet weg. De andere dames hielpen bij de
voorbereidingen van het eten en serveerden uit. Ook moeder Nellie kookte
regelmatig zelf, want ook zij kon goed koken aldus Patty. Daarnaast werkten de
eigen kinderen van Koos en Nellie mee in het bedrijf, met name de oudsten.
Er waren veel vaste klanten, ze kwamen van heinde en ver. Als je mensen uit
deze contreien en van een bepaalde leeftijd spreekt, kennen ze bijna allemaal
Hofmans en/of de Sunshine Corner, vertelt Patty.
Koos Hofmans is op 6-5-1991 te Overloon overleden en zijn vrouw Nellie
overlijdt tien jaar later op 23-9-2001 te Venray.
Na Koos Hofmans kwamen, vanuit Utrecht, Henk en Gerda Plant. Ze doopten
de gelegenheid om tot Grote Beer. Na de overname van Hofmans bleven - op
Henks verzoek - nog enkele personeelsleden een tijdje (met het opstarten)
werken. Henk en Gerda woonden met hun dochter Vivienne in de wijk ‘t
Hoogveld. Ze verkochten de zaak in 1988 aan Gerrit en Nelly Hoefnagel en
verhuisden naar Cuijk.
Zie voor het verhaal van de familie Hoefnagel-Verhoeven de Nieuwsbrief van
mei 2013.
Familie Ploegmakers-Derks
1996 – 2000
Van 1996 tot 2000 runt de familie Ploegmakers dit café met zalen. Meer
hierover vindt u in het boek Wordt ’t Hert geveld, of blijft het nog fier
overeind?.
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Na 2000 wordt alles gesloopt en verrijzen hier huizen. De straat krijgt de naam
De Taverne. Historisch zeer verantwoord nu je weet dat ook hier enkele
honderden jaren een herberg, later café met zalen was gevestigd.
Er zijn nog vragen: wie heeft nog contact met de familie Plant of kent iemand
die hen nog regelmatig ziet? Graag zou ik hen ook nog het een en ander willen
vragen om dit verhaal completer te maken. Hebt u aanvullende gegevens,
anekdotes en/of foto’s van de hierboven vermelde families, dan hoor ik dat
graag.
Angeline Aben, tel. 383207

TWEE ZONDAGEN SCHOOLFOTO’S IN ONS HEEMHUUS
Maandagmorgen 19 augustus, middenpagina van de Volkskrant :
‘Ook in Duitsland zijn de scholen weer begonnen. Op hun allereerste schooldag krijgen
Duitse kinderen een grote puntzak met snoep mee en cadeautjes, om het leed te
verzachten.’ Eromheen een tiental fraaie - meestal nostalgische - foto’s van de Einschulung :
kinderen met hun (vaak gigantische) Schultüte of Zuckertüte.
Dat brengt mij tot de vraag: wat waren de gebruiken in onze regio, hier in Sint-Tunnis? Ikzelf
kom niet verder dan dat je van moeder een pennelap meekreeg. En later een schooletui, ook
vaak zelfgemaakt. Wie heeft daar verhalen over? Stuur ze naar de redactie (Louis van
Loosbroek).Of breng ze mee , als je naar onze FOTO-TENTOONSTELLING komt, op
ZONDAG 1 en ZONDAG 8 SEPTEMBER. in ons Heemhuus aan de Breestraat.
Dankzij de inspanningen van onze fotowerkgroep, niet in de laatste plaats de onvermoeibare
ijver van Thea van de Weem, zijn daar een groot aantal foto’s bijeengebracht. Tezamen
geven die een overzicht van de schoolgeschiedenis van ons dorp, sinds begin vorige eeuw
zo ongeveer. Dus ook de landbouwschool, de (m)ulo, de huishoud- en naaischool. En de
etalagewerkgroep heeft weer een thematische opstelling gemaakt van diverse
schoolmaterialen.
Namen en herinneringen horen daarbij. Kom ze vertellen en wissel de (sterke) verhalen uit.
Met andere aanwezigen, en met de leden van onze werkgroepen. Ook voor de inbreng van
materialen en foto’s ben je van harte welkom.
Entree wordt er niet geheven; wel is er, tegen betaling, koffie, thee of een ander drankje - om
het buurten wat vergemakkelijken.
Van 11:00 - 17:00 uur staan de deuren van het Heemhuus open, ook voor niet-leden, bijv.
de bezoekers van de Internationale KunstManifestatie op 1 september.
Komt-er-mar-in !
Harry van Heijster
jullie voorzitter
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ONDERWIJS IN SINT TUNNIS
Van Harm Douma zijn we te weten gekomen, dat er in 1581 al een
schooltje was in ons dorp. In 1607 werd door de gemeente een nieuw
schooltje gebouwd, ongeveer op de plek waar nu de pastorie tuin is.
De schoolmeester was meestal ook koster. Schoolreglementen uit de
jaren 1621 en 1630 zijn in het dorpsarchief bewaard gebleven.
In dat archief en ook in het archief van het bisdom Roermond zitten nog
een paar akten van aanstelling van de schoolmeester.
Het klein onderhoud van dit schoolgebouwtje en het salaris van de
meester komen we geregeld in de dorpsrekeningen tegen.
In 1745 werd een nieuw schoolhuis
gebouwd, omdat men meer ruimte
wilde hebben. De zuidelijke tip van
het kerkhof vond men daarvoor het
meest geschikt. Het kerkhof was
vroeger zeer ruim rondom de kerk
gelegen en diende zowel voor het
begraven van de doden als voor een
hof om de kerk. Er kon dus best een
stuk af. Kerk- en gemeentebestuur waren bereid dit stukje grond van
acht roeden beschikbaar te stellen.
Al op 10 april 1745 vond de aanbesteding met zijn conditiën en
voorwaarden plaats. Wel was er ook een officiële toestemming nodig
van de bisschop van Roermond voor de overdracht van de grond. Deze
kwam iets later en wel op 10 mei.
(Onze heemkundekring heeft een kopie van deze brief).
Het bestek van dit schoolhuis is er nog. Tot 1876 bleef deze school in
gebruik. Alle kinderen kregen les in één groot lokaal.
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De oude school achter het raadhuis. In
1876 werd de nieuwe dorpsschool
achter het toenmalige gemeentehuis
in gebruik genomen. Het hoofd der
school bleef nog lange tijd wonen in
het oude schooltje, dat verbouwd was
tot woonhuis. Een gedeelte van de
oude school was van 1879 tot 1908 in
gebruik als Bottermien; onder die
naam kennen we de school van
vroeger nu nog.
Het was een openbare school, zowel voor jongens als voor meisjes.
Omdat er nog geen leerplicht was, schommelde het aantal leerlingen
behoorlijk. Vooral als er bij de boerenbevolking thuis veel handen nodig
waren voor het werk, zoals in de oogsttijd, werden de groteren thuis
gehouden.
Uit het Boxmeers Weekblad – 1934):
Zoals men weet is de oude onderwijzerswoning met annex oude school
door de gemeente verkocht aan de heer W. F. Christiaans, hoofd der
school te Ledeacker, die het gewezen oude schoollokaal laat afbreken en
er een mooie serre voor in de plaats laat bouwen, wat zeker een
verfraaiing van het dorp betekent. Evenwel, als boven gezegd, het
gebouw met zijn roemrijk verleden, wordt onder de mokerslagen des
sloopers neergehaald. Voor ruim een halve eeuw terug was het de
beroemde dorpsschool zooals velen der oudere generatie zich nog zullen
herinneren, waar onze degelijke en beste leermeester, de heer M. Diels,
ons het eerste a.b.c. leerde en soms gemoedelijk met één pas van het
schoollokaal in den geitenstal trad, die door een kleine deur verbinding
had met de school, waarin zoowat geen ventilatie was.
Edoch, we leerden goed en waren zoo gezond als vischen in het water.
Wie dacht er toen aan hygiëne! Na het bouwen van de nieuwe school en
het raadhuis – ook al ruim een halve eeuw geleden – werd het beroemde
oude schoolgebouw ingericht voor botermijn en wat een roemrijke
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botermijn werd dat!
In 1870 kreeg de Sambeeksche Hoek ook een eigen school. Kinderen uit
de Twist, de Striep (voor zover die bij Sambeek hoorde), Sambeeksche
Hoek, Stevensbeek en Sambeeksedijk bezochten deze school. De school
had maar een kort bestaan: tot 1928.
Schoolmeesters stonden in die tijd behoorlijk in aanzien in het dorp.
Vooral het Hoofd der School – de bovenmeester. De financiële
waardering voor het beroep van onderwijzer steeg pas aan het einde van
de 19e eeuw. Toen hoofdonderwijzer Willem Schiks in 1878 werd
aangesteld aan het nieuwe schooltje aan de Sambeeksche Hoek,
gebeurde dat tegen een jaarwedde van f 350,00 plus vrij wonen en een
flinke tuin. Voor elk kind dat geregeld de lessen bezocht, kreeg hij er nog
eens 5 cent per maand bij. Die maandelijkse stuiver was bedoeld als een
prikkel voor de onderwijzer het schoolverzuim tegen te gaan. Maar
omstreeks 1900 verdiende een schoolhoofd meestal reeds zo'n f 1000,00
per jaar en begon een jonge onderwijzer met een gegarandeerd salaris
van f 575,00, dat vervolgens snel opliep. Ter vergelijking: het gemiddelde
arbeidsloon bedroeg in die tijd zo'n f 500,00 per jaar.
Op 15 december 1896 kwamen zes
Zusters uit Schijndel naar St.
Anthonis. Ze begonnen hier een breien naaischooltje. Een jaar later geeft
de gemeente hen toestemming om
onderwijs te geven aan meisjes en
kleuters. Tien jaar later telde deze
school 90 leerlingen met drie
leerkrachten.
In 1901 was de leerplicht ingevoerd.
De school achter het gemeentehuis werd een R.K. Lagere Jongensschool.
Het goed verzorgde katholieke onderwijs door de Zusters en de bouw
van een nieuwe dorpsschool in Westerbeek waren er de oorzaak van dat
de school aan de Sambeeksche Hoek steeds minder leerlingen telde;
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uiteindelijk werd dit in 1928 haar ondergang.
,,Op de kleuterschool – de bewaarschool – zaten jongens en meisjes in lange rijen
naast elkaar bij Zuster Imelda. Zijzelf zat op een verhoogde lessenaar, zodat ze,
alhoewel klein van stuk, toch de hele klas kon overzien. Ze had een klein houten
kistje met deksel in haar hand. Dat deksel klapte ze met vaste regelmaat klapklap-klap-klap open en dicht en op de maat van dat geklap dreunden wij. kleine
dreumessen, het Onze Vader, het Wees gegroet en de Twaalf Artikelen van het
Geloof op. In eindeloze herhalingen. Ik kan me niet herinneren ,dat we dat leuk
vonden, maar het zit er tot op de dag van vandaag nog wel stevig in.
Tegen Sinterklaas kwam ze binnen met een grote juten zak en een zware ketting.
Die had ze van Zwarte Piet. Sindsdien ben ik jaren lang bang geweest voor
Zwarte Piet en ik niet alleen.”

1938: De Zusters bouwen een
nieuwe kleuterschool

Kloosterzusters. Alle zusters hadden ieder

In 1929 is naast de Landbouwschool voor de jongens ook opgericht een
Landbouw-huishoudschool voor meisjes. Beide scholen werden
opgericht door de Boerenbond met medewerking van tijdelijke en
geestelijke overheid. Deze scholen waren bestemd voor heel de Kring
Boxmeer. Grote pioniers waren hier meester Adrianus Sprenkels, hoofd
van de Landbouwschool, en Marie van Hoenselaar, die in 1922 hoofd
werd van de Huishoudschool.
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Directrice van de
18
Huishoud-school
Marie van
Hoenselaar

Feestelijke opening in 1928 van de landbouwschool
en de meisjeshuishoudschool.

MEESTER CHARLES BERGHOLTZ

Geboren: 24-12-1908 in Maastricht † 21-5-1980 in
Boxmeer, 71 jaar oud.
Begin september 1931 kwam hij met de trein in Boxmeer
aan om vandaar naar St. Anthonis te gaan.
Zijn bagage bestond uit niet veel meer dan een viool.
Van 5-9-1931 tot 18-11-1937 woonde hij op het adres A
144, inwonend bij de gezusters Arts.
Hoe hij er toe kwam om van het verre grootsteedse Maastricht neer te strijken in
het nietige Peelranddorpje Sint Tunnis, zullen we nooit weten. Maar pastoor A.
van Delft heeft in ieder geval 'iets' in hem gezien, want als voorzitter van het
schoolbestuur benoemde hij hem tot onderwijzer aan de R. K. Lagere
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Jongensschool. De pastoor en de meester zouden in de jaren die volgden, elkaar
nog vaak ontmoeten en dat zou beiden en heel veel dorpsbewoners heel veel
voldoening geven.
Van 18-11-1937 tot 16-3-1943 woonde hij op het adres A 159 (bij Handri
Peeters in de Molenstraat in pension).
Op 5 maart 1943 trouwde hij met Frederica Johanna Marie (roepnaam Frits)
Hilgers.Frits was geboren in Hoorn op 2-9-1912. † 23-9-1994 in Boxmeer, 82
jaar oud.
Zij woonde tot 5-9-1924 in Den Haag. In september 1924 vertrok zij naar
Reuver, waar zij in een internaat woonde en de Kweekschoolopleiding volgde.
In 1938 woonde ze op het adres Steenstraat 66 in Boxmeer. In die tijd leerde ze
Charles Bergholtz kennen; ze trouwde met hem in 1943.
In St. Anthonis woonden ze achtereenvolgens op de volgende adressen:van 315-1943 tot 10-11-1945 op het adres A 78 ( het tegenwoordige woonhuis van
Ronald Korsten; daar woonde toen Cor van Lier met zijn vrouw, die een winkel
hadden met huishoudelijke artikelen); vervolgens op het adres A116a tot 1-51949. Van 1-5-1949 tot 1-12-1953 op het adres Lepelstraat 17; daarna tot 25-111954 in de Ledeackersestraat, nr. 1c. Van 25-11-1954 tot 8-2-1961 op het adres
Ledeackersestraat 4.
Vanaf 8-2-1961 in Boxmeer in de Bakelgeertstraat nr. 48, waar Charles op 21
mei 1980 plotseling, geheel onverwacht, is overleden op 71-jarige leeftijd.
De viool waarmee Charles Bergholtz in 1931 hier arriveerde, mag men als
symbool beschouwen voor alles wat hij in Sint Tunnis op cultureel gebied tot
stand zou brengen en waarin hij bekend werd in het hele Land van Cuijk.
Als jong onderwijzer aan de Jongensschool had hij als collega's: meester Arthur
Verhelst, het hoofd der school, zoals dat in die tijd heette, Guus Philipse uit
Boxmeer, Jan Dekkers uit Sint Tunnis; later kwam daar Jo Thissen uit VortumMullem bij.
De vrijgezel Verhelst zou in mei 1940 met pensioen gaan, maar het uitbreken
van de oorlog haalde daar een streep door. Daarom bleef hij en nam pas in 1942
afscheid. Jan Dekkers volgde hem op als schoolhoofd. Op zijn beurt werd die
opgevolgd door Jo Thissen, die in 1966 op 49-jarige leeftijd is overleden.
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Meester Bergholtz gaf aanvankelijk les in de eerste klas, al wisselde dat wel
eens. In die eerste klas ving hij ieder jaar de nieuwe leerlingen op, die de
overstap maakten van de bewaarschool naar de “grote school”. Hij leerde de
eerste klassers lezen. Dat ging in die tijd met grote platen vóór in de klas.
Meester Bergholtz maakte daar een hele show van. Op de eerste plaat stond het
woordje 'aap' aan de achterkant, aan de voorkant zag je een duidelijk grote
tekening van een aap. Die tekening kreeg je eerst te zien en de meester vertelde
daar een heel verhaal bij waar hij wel een heel lesuur aan kon besteden en daar
werd goed naar geluisterd, want verreweg de meeste jongens hadden nog nooit
een echte aap gezien. Uiteindelijk kregen we de achterkant te zien en de prille
eerste klassers gingen om 12 uur naar huis met het parmantige gevoel dat ze het
woord 'aap' konden lezen. Zo volgden de dagen daarna de hele reeks: aap – aas –
aar- aan (een brandende kaars) – aal – een – oom – oom eet – op en af – ijs. Bij
het verhaaltje over 'oom' was hij bijna een goochelaar. Op het spannendste
moment, toen hij de hele klas nieuwsgierig had gemaakt naar het plaatje 'oom'
pakte hij de plaat tussen de vingers van zijn beide handen en bij de vraag:”zal ik
oom eens laten zien?” draaide hij de plaat twee keer snel achter elkaar tussen
zijn vingers, zodat je nog steeds hetzelfde zag. Dat wist hij heel handig zo een
paar keer vol te houden met telkens grappige zinnen erbij. Op die manier vielen
de eerste woordjes bij de leerlingen op een leuke manier in de hersenpan. Dan
mocht je die woordjes ook op de letterdoos gaan neerleggen. Het ongelukkige
van die dozen was dat er nogal eens lettertjes op de grond vielen; daar was de
meester als de dood voor, want er mochten er zeker geen kwijtraken.
Ook leerde hij de kinderen het Algemeen Beschaafd Nederlands. Ze mochten in
de klas geen dialect spreken. Zo vertelde hij eens over vliegtuigen, waarop een
jongen zijn vinger opstak en riep: ”meester, ik heb gisteren ook een vliegtuig
gezien en dè was toch zó leeg! ”Waarop de meester zei: ”Zo, zaten er dan geen
mensen in?” Dan had Bergholtz pretoogjes, waaraan je kon zien dat hij er lol in
had dat niet iedereen die opmerking begreep.
De zanglessen hadden bij Charles Bergholtz grote prioriteit. Hij leerde je liedjes
zingen die hijzelf onvermoeid voorzong, al of niet begeleid op zijn viool. Het
waren nog niet eerder gehoorde korte liedjes, zoals b.v.:
Goede dag barbier,
ik breng mijn haren hier.
Knip mijn haren met je scharen,
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knip niet in mijn oor,
daar geef ik geen centen voor.
Het is niet bekend of hij die liedjes zelf maakte, het zou best kunnen.Wat dat
zingen betreft: iedere eerste donderdag van de maand moesten alle leerlingen op
het einde van de middag in de kerk gaan biechten, maar eerst moesten we,
samen met de meisjes, liedjes oefenen voor de eerste vrijdag. Dan was er 's
morgens altijd een speciale Mis, waar alle schoolkinderen verwacht werden.
Bergholtz leerde dan de hele meute de liedjes die de volgende dag gezongen
zouden worden. Hij zong zelf voor, sloeg met soms beide armen de maat, liep
langs de rijen banken om bij elk kind te luisteren of wel goed meezong. Er
waren er bij die wel de mondbewegingen maakten, maar geen geluid
voortbrachten, maar dat had hij gauw door. Als er iemand meezong met een
bromstem, was hij genadeloos: “jij zingt niet mee, mond dicht!”
Ofschoon lijfstraffen in die tijd nog royaal voorkwamen, gebeurde dat bij
Bergholtz niet of zeer weinig. Hij had dat niet nodig. Hij zag alles: zijn ogen
flitsten naar alle kanten zodat hij alles meteen overzag, hij had een
overduidelijke stem en kon in goed gekozen woorden iemand behoorlijk op zijn
nummer zetten. Maar de humor was er ook steeds.
Als er al eens feestjes te vieren waren, zoals bij het afscheid van meester
Verhelst in 1943 of bij Oranjefeesten als er een aubade gebracht werd aan de
burgemeester op het raadhuis, was meester Bergholtz de man die het geheel
regisseerde. Daarbij nam hij er de kinderen van Ledeacker en Oploo die te voet
waren opgetrommeld er graag bij. Maar ook meester Willem Christiaans uit
Ledeacker (hij woonde op de Bottermien) dirigeerde wel eens.
Toen in 1939 de oorlogsdreiging groter werd en de algemene mobilisatie werd
afgekondigd, werd meester Bergholtz ook in actieve dienst opgeroepen. Er
kwam een vervanger in zijn plaats. Zo kon het gebeuren dat de meester op een
goede dag tijdens de pauze in militaire uitrusting plotseling de speelplaats op
kwam fietsen tot grote verbazing van zowel de kinderen als van de
surveillerende meesters. Van zo 'n plotselinge verrassingen hield hij en beleefde
daar zelf ook veel lol aan.
Naast zijn werk als onderwijzer was hij in zijn vrije tijd heel erg druk bezig met
toneelspelen. Als regisseur wist hij deze vorm van vrijetijdsbesteding in Sint
Tunnis tot op zeer hoog peil te brengen. Samen met pastoor van Delft, met de
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muzikaal eveneens zeer begaafde Jan van den Berg, Jan de köster, werd ons
dorp wat dit betreft, een oase tussen Peel en Maas. Dit onderwerp valt echter
buiten het schoolgebeuren en zal daarom op een ander tijdstip elders worden
verteld, evenals zijn werk als cultureel adviseur van de NCB in het Land van
Cuijk.Charles Bergholtz heeft in die tijd op bijzondere wijze eraan meegewerkt,
dat het culturele leven hier op een hoog peil kwam te staan wat in het
persoonlijk leven van velen van blijvende invloed is geweest.

Meester Philipse.
Bij zijn afscheid in 1962 werd erop gewezen dat de meester
in de 43 jaren dat hij hier les gaf, iedere dag op en neer van
Boxmeer naar St. Anthonis fietste; de laatste jaren gebruikte
hij een bromfiets. Op die manier heeft hij in totaal 260.000
kilometer afgelegd; hij fietste dus zes keer de aarde rond om
zijn pensioen te bereiken!
In die jaren hing op voorschrift van de Inspectie een
lesrooster in elk leslokaal. Iedere onderwijzer was verplicht
zich hieraan nauwgezet te houden. Maar meester Philipse
hield niet van geschiedenisles geven. Kwam het misschien door de zeer oude
geschiedenisboekjes die de leerlingen voor zich kregen? Het waren totaal
versleten kleine boekjes, met allemaal losse blaadjes die aan alle randen als het
ware aangevreten waren door de muizen, zo zagen ze er uit. In ieder geval
gebeurde het vaak genoeg dat de meester tijdens de geschiedenisles de
leerlingen opdracht gaf de boekjes open op de bank te leggen, allemaal op
dezelfde bladzijde. Voor wanneer er eens iemand onverwachts binnen zou
komen. Dan pakte hij een of ander leesboek en begon voor te lezen. Dat kon hij
heel goed, de klas luisterde ademloos naar b.v. “De bergtocht van Nonni en
Manni”. De geschiedenisles vloog voorbij. Er is nooit inspectie geweest tijdens
die lessen.
Gymnastieklessen
Die werden gegeven door de meester bij wie je in de klas zat. Altijd op de
speelplaats tussen school en raadhuis. Of daar toen ook al zo hard gewerkt werd,
is niet bekend, wel stonden er bijna altijd een paar mensen (en er werkten er toen
maar een paar!) de atletische verrichtingen van de jongens gade te slaan. Die
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waren navenant. De les begon met in een rij achter elkaar te lopen langs de
randen van de speelplaats. Dat moest in de maat gebeuren. Als de meester floot
of een commando riep, moest je met tweeën gaan lopen. Dan soms midden over
de speelplaats en aan het eind één tweetal links af, het andere rechtsaf. Zo kwam
je dan aan de andere kant bij elkaar uit, dan klonk het bevel:”Met vieren door
het midden.” Dan liep je als een peloton soldaten, waarbij het zaak was elk gelid
mooi gelijk te houden; de meester hield er soms een stok bij om alles mooi
gelijk te houden. Dan was voor hem de oefening perfect.
Soms moesten we ook de 'Driepas' doen. Je liep dan ook met tweeën of met
vieren naast elkaar. Op commando moest je dan je linkerbeen zover mogelijk
naar voren strekken, dan weer intrekken, vervolgens het been naar achteren
gooien, weer bijtrekken om vervolgens hetzelfde te doen met het andere been.
Het was pas dan een geslaagde oefening voor de meester als alles helemaal
gelijk ging. Dit onderdeel trok altijd het meeste bekijks door de raadhuisramen.
In mijn latere leven moest ik altijd hieraan terugdenken als ik op tv de
paradepassen zag van Russische of Oostduitse soldaten

.Het mooiste onderdeel van de gymles waren de laatste minuten; we mochten
dan een spel doen. B.v. “Schipper, mag ik overvaren?” “Vos, kom uit je hol”
e.a. Een heel enkele keer een balspel, maar vanwege het gevaar dat er ruiten
zouden sneuvelen aan weerskanten, gebeurde dit maar heel sporadisch.
Tijdens de oorlog
In de hoogste klassen moest er toen Duits geleerd worden. We kregen Duitse
leerboeken.Natuurlijk had niemand daar enige zin in. Maar het moest.
Een keer hebben we de boeken van de hele klas verstopt in een grote kachel (het
was zomer, dus die kachel brandde niet). Toen meester Dekkers de boeken uit
de kast wilde pakken, waren ze weg. Hij werd radeloos en boos, want hij
vermoedde terecht dat iemand hem dat geflikt had. Uiteindelijk heeft hij ze na
schooltijd in de kachel gevonden. Dit voorval en het feit dat we geen Duits
wilde leren, heeft hij waarschijnlijk besproken met de Inspectrice van het
Onderwijs, Mevrouw Op de Coul. Ze kwam namelijk enkele dagen later in onze
klas. Mevrouw Op de Coul was een uniek mens. Ze sprak heel langzaam en
duidelijk met afgebeten zinnetjes. We kregen van haar een hele speech te horen.
“Jullie moeten Duits leren, als ware Nederlanders,” zei ze telkens.
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Toen zei ze ook dat we de gang van zaken goed moesten bijhouden, wat de
oorlog betrof, waarop Jan Reijnen spontaan door de klas riep: ”Van de krant
daar kun je tegenwoordig ook niks meer op aan!” Waarop mevrouw
antwoordde: ”Daar heb je gelijk in jongen, daar heb je gelijk in hoor.” Intussen
hield meester Dekkers zijn hart vast, want hij wist maar al te goed, hoe spontaan
Jan Reijnen soms voor de dag kon komen. Maar gelukkig voor de meester, hield
Jan het bij die ene opmerking.
Soms moesten we luchtalarm oefenen. Meester Dekkers liep op een onverwacht
ogenblik met de bel de gang in, belde lang en duidelijk. Dat was luchtalarm,
wisten we. We moesten dan zo snel mogelijk onder de banken kruipen. Nu was
dat sneller gezegd dan gedaan. Die tweepersoonsbanken waren ondingen om er
onder te kruipen. Opzij zat een soort ijzeren afrastering, net boven de grond zat
een plank waarop je tijdens de les je voeten op kon plaatsen en onder het
werkblad zat nog een plank, zodat iedereen een 'kastje' had om boeken en
schriften en het schooletui te bewaren. Er was dus weinig plaats om je daar snel
in te wurmen. Eindelijk zat je daar met z'n tweeën. Maar we hadden wel de
grootste lol.
Wat die schoolbanken betrof: ze waren bedoeld voor twee leerlingen naast
elkaar. In het midden zat een inktpotje, dat open en dicht geschoven kon
worden. Want alle kinderen schreven met een kroontjespen die in de inkt
gedoopt moest worden. Nu gebeurde het wel eens dat er 'sacharientjes', kleine
tabletjes, in zo 'n inktpot werden gestopt door kwaadwillende belhamels.
Gevolg: de inkt begon te bruisen waardoor de inkt over de rand van het inktpotje
borrelde en langs het potje beneden in het 'kastje' kwam. Daar had je dan alle
kans dat boeken en schriften vol inkt kwamen te zitten of dat de inkt zelfs op de
vloer druppelde. In de hoogste klas, klas zeven, moesten jongens vaak
klaargestoomd worden om op het seminarie aangenomen te worden. Want de
ouders, en zeker ook pastoor van Delft, vonden het een eer als hun zoon voor
priester ging studeren. Zo waren er een keer in klas zeven twee jongens die
volgens de pastoor en de ouders naar de Paters van Stevensbeek zouden gaan
voor de priesteropleiding. Maar helaas, hun taalvaardigheid was niet zo bijster
en in rekenen waren ze ronduit slecht. “Leer ze rekenen, meester, ”zei de
pastoor. Meester Dekkers nam zich voor aan dit verzoek voor 100% te voldoen.
Per slot van rekening was in die tijd de pastoor ook voorzitter van het
schoolbestuur!
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Wat gebeurde?De meester gaf de klas een hele week aan één stuk door rekenen.
De hele klas! Allerlei soorten sommen die je maar kon bedenken, de borden
stonden de hele dag vol opgaven en de oudste rekenboekjes werden uit de kast
gehaald. Ik moest daar vaak nog aan denken als ik die twee betreffende
studenten door het dorp zag gaan, want net als zovelen, kwamen ook zij na
enkele jaren terug uit Stevensbeek. Dat was zeker geen schande, maar zo'n week
rekenen vergeet je nooit.
Foto is van Jan en Dora van Tienen.
Jan van Tienen geb. 13 aug. 1924,
nu 89 jaar, staat hier als 5 of 6 jarige naast
het schoolbord ± 1929-1930De R.K.
Fröbelschool gemaakt in Sint Tunnis?. Jan
woonde in zijn jonge jaren in
Ledeacker!Het woord Fröbelschool en
kleuter-school werd hier nooit gebruikt;
het was altijd bewaarschool.Maar op die
bewaarschool mochten ze wel fröbelen,
zoals o.a. papieren matjes vlechten.

MEESTER HEIN VAN DER HEIJDEN HOOFD DER SCHOOL IN SINT TUNNIS

Hein van der Heijden werd geboren in een boerengezin op 13
augustus 1933 in Berghem bij Oss. Na zijn lagere school volgde hij
de Mulo, de kweekschool en een tweejarige opleiding voor de
hoofdakte. Een hoofdakte is nodig om hoofd van een school te
kunnen worden.
Zijn eerste baan als onderwijzer begon in Vught in 1955. In 1957
vertrok Hein naar Druten. Daar leerde hij zijn vrouw Jo kennen die
als onderwijzeres werkte op die school. Jo Sengers werd geboren op 7 oktober
1930 in Wamel bij Tiel.
Hein werd opgeroepen voor militaire dienst maar om aan zijn dienstplicht te
ontkomen, vertrok hij in 1958 naar Ravenstein. Maar Hein wilde meer, zijn
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grote ambitie was om hoofd der school te worden, en hij solliciteerde naar zo’n
baan in Wieringen, (in het noorden van het land). Hij kon alleen hoofd van de
school worden onder de voorwaarde dat hij was getrouwd.
Zo gezegd, zo gedaan. In 1959 zijn Hein en Jo getrouwd en Hein, nog maar 26
jaar oud, werd schoolhoofd. Daar werden ook hun drie kinderen geboren.
Lachend vertelde Hein een anekdote die zijn vrouw hem vertelde. Een bode
kwam eens een pakketje afleveren voor het schoolhoofd. Niet wetende dat
deze nog zo jong was, zei hij tegen Jo, “Dit pakketje is voor uw vader”. Ze
hebben er samen hartelijk om gelachen. Vier jaar later, in 1963, werd Hein
hoofd van de Landbouwschool in Kerkdriel. Zijn achtergrond was toch het
boerenleven en dat trok hem wel.
Meester Hein van der Heijden over zijn aanstelling in Sint Anthonis.
Zijn drijfkracht en doorzettingsvermogen zorgden voor een nieuwe uitdaging!
Er stond een vacature voor een hoofd van de school in Sint Anthonis in de
schoolkrant in 1966. Hein schreef een sollicitatiebrief en hij werd uitgenodigd.
Wat Hein nog niet wist, was dat het al helemaal geregeld was met de
toestemming van de Bisschop, het kerkbestuur, Deken Kerssemakers, en het
schoolbestuur waar Egbert Peters en oud Burgemeester Goossens in zaten.
Belangrijk was zijn achtergrond en verstand van het boerenleven, dat was
nodig in een boerendorp.
Zijn enthousiasme, zijn wil en presentatievermogen gaven de doorslag zodat hij
op 33 jarige leeftijd hoofd werd van de lagere jongensschool.
Hein was de opvolger van Jo Thissen, die in juli 1966 op 49 jarige leeftijd, was
overleden. Hij werd op 15 oktober 1966 geïnstalleerd door het kerkbestuur,
Deken Kerssemakers, en het schoolbestuur. Als hoofd van de school had hij de
6e klas in de Beekschool. In die tijd gingen de meisjes naar de meisjesschool
onder leiding van Zuster Remigia
Als collega’s had Hein; Juffr. Riek Verschuren, (1e klas), Juffr. Wil van de MondRütten (2e klas), René Klaassen (3e klas), Martien van Dijk (4e klas), en Toon
Bouwmans (5e klas).
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Hein hield er heel andere - vooruitstrevende ideeën - op na dan Zuster Remigia,
die graag bij de oude standpunten wilde blijven, ze waren het vaak niet met
elkaar eens, het botste nogal eens zegt Hein. Hein was voorstander van
iedereen gelijk behandelen, idealen nastreven, zoveel mogelijk leren en
discipline bijbrengen.
Het ergste dat je mee kon maken was wanneer jonge kinderen kwamen te
overlijden, ofwel plotseling of door een ongeluk, dat heb ik allemaal
meegemaakt, vertelt Hein.
In die tijd was Meester Sprenkels hoofd van de lagere landbouwschool. Van
Sprenkels moesten de kinderen zo stil zijn dat je een pier kon horen hoesten, zo
stil moesten ze zijn, dat werd vaak gezegd.
Hein streefde jarenlang naar één grote school. Nadat zuster Remigia afscheid
had genomen van de meisjesschool, werden de Berg en Beekschool rond 1969
door een fusie samengevoegd, dat was beter voor iedereen, ook de jongens en
meisjes kwamen samen in de klas.
Later werd Hein ambulant, zogezegd inspecterend hoofd der school van alle
klassen.
Hij weet nog dat de scholen werden uitgebreid en bijgebouwd. Op den duur
werden de klassen steeds groter, er waren zoveel kinderen dat deze van elk
jaar werden verdeeld in 3 klassen. 3 klassen 1e jaar, 3 klassen 2e jaar,
enzovoorts. En dan had je nog de vele klassen van de kleuterschool.
Na 23 jaar, in 1989, neemt de zeer gewaardeerde schooldirecteur op 56 jarige
leeftijd afscheid van de basisschool. In die tijd kon men gebruik maken van de
D.O.P. (doorlopend onderwijs personeel) regeling, daar maakte hij dankbaar
gebruik van.
Bij zijn afscheid, nam ook Juffr. Riek Verschuren afscheid van de basisschool. Er
werd een gezamenlijke receptie bij Vloet aangeboden. Hein zou onderscheiden
worden door de bond met een toespraak. Och, zei Hein, ik hou niet zo van die
toespraken, dat was voor hem te veel eer. Ok, dan gaat die onderscheiding ook
niet door, zeiden ze. Nou ja, ik zit er niet mee, en dat is nog zo zegt Hein. Een
vriendelijke enthousiaste man die uren kan vertellen.
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De emancipatie had zijn intrede al gedaan en Hein werd opgevolgd door
Mevrouw Yvonne Raaijmakers – Rodenberg uit Overasselt.
TvdW
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