HOE BASKETBALVERENIGING SPRINGFIELD IS
ONTSTAAN EN EIGENLIJK NIET IS VERANDERD
Ed Mathijssen

Het interview. Het is dinsdag 20 maart 2007 en deze avond krijg ik vier heren op bezoek. Een interview
over het ontstaan en de oprichting van basketbalvereniging Springﬁeld, die dit jaar haar 40-jarig jubileum
viert. Toen ik hen belde of mailde vroeg ik om verhalen en leuke anekdotes. Er zijn er vele verteld, meer
dan ik kan opschrijven.
Het is exact half negen als de voordeurbel gaat. Jacques Schmidt meldt zich als eerste en als we aanschuiven
aan tafel begint hij meteen een eerste verhaal te vertellen dat gaat over de Amerikaanse zangeres Dusty
Springﬁeld, een onderwerp wat ze als vereniging in de beginjaren hadden uitgebeeld in de carnavalsoptocht.
Ze werden door de jury echter gediskwaliﬁceerd omdat de sponsornaam van Tibosch Keukens werd getoond
aan het publiek. Te gek voor woorden noemde Jacques dit, maar verder kwam hij niet want de deurbel liet
zich horen. Dré van Lith meldde zich als tweede. Hé, zei hij, ben ik niet de laatste! Vroeger altijd wel hoor!
Toen ook Dré aan tafel plaatsnam kwamen via de achterdeur Marcel Loeffen en Ton van Houtum binnen en
waren we compleet. Hé Van Lith, ben jij er al was een eerste opmerking en sinds zojuist wist ik wat daarmee
bedoeld werd.
De eerste jaren
Het eerste onderwerp dat besproken werd, is het
ontstaan van de vereniging. In feite ligt de oorsprong
aan het biljart van café Van Herpen-Sallaerts aan
de Kerkwijk hoek Doornhoek. Daar speelden Ton
van Houtum, Marcel Loeffen en Dré van Lith
regelmatig een partijtje biljart voordat, na aﬂoop
van de Heilige Mis, de vaste klanten kwamen.
Marcel en Dré waren lid van basketbalvereniging
Thomas uit Tilburg (de studentenvereniging van
de sportacademie) en Ton speelde basketbal op
de Kweekschool (thans PABO genoemd). Omdat
basketbal steeds het hoofdonderwerp van gesprek
was kwam ook ter sprake om in Berlicum een
vereniging op te richten. Thomas hield namelijk
op te bestaan en alle drie vonden ze het een goed

idee om in Berlicum een vereniging te starten. Zo
geschiedde: in de achterkamer van huize Van Lith
aan de Kerkwijk 54 werd op 1 juli 1967 deﬁnitief
besloten tot oprichting van de vereniging. Het
zoeken van bestuursleden was een formaliteit:
Marcel werd voorzitter, Dré secretaris en Ton
penningmeester. De tenues van Thomas werden
overgenomen, voor 12 gulden per stuk, zodat
daarmee de clubkleuren werden bepaald: Een wit
shirt met een oranje broek voorzien van groene
strepen.
De verenigingsnaam
Als verenigingsnaam koos men Springﬁeld omdat
in deze Amerikaanse plaats, op de plaatselijke
universiteit, het basketbal was uitgevonden. Voor
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Marcel Loeffen, Dré van Lith, Ton van Houtum, L.
Klerkx, Jan van Amstel, Hans van Amstel, Thieu
van Hintum, Theo van Nuenen, René Penninx,
Piet Swanenberg, Frans van Osch, Bert Plasman,
Ton Smits, Hans van de Eijnden, Nico van den
Broek, Hans van Helvoirt, Harry van Helvoirt,
Jacques Schmidt, Sjef Wijgergangs, Hans van de
Ven, Gijs Gilsing, Ton Ploegmakers, Jan Suikers,
Nico Smulders en Hans Pennings.
Er bleek in Berlicum veel animo te zijn voor
de basketbalsport. Natuurlijk was het een groot
voordeel dat de drie oprichters allen leraar waren,
want de ideale vindplaats voor nieuwe leden is
immers het onderwijs. Veel middelbare scholieren
waren geïnteresseerd in deze sport maar ook de
gymclubjes van Dré en Marcel brachten veel
nieuwe leden.

de trainingen en het spelen van de wedstrijden
was maar één locatie mogelijk; het gymzaaltje aan
de Sportlaan. Ook de zoektocht naar leden verliep
voorspoedig, zodat er in het eerste verenigingsjaar
al een tweetal herenteams actief was in de 2e
klasse afdeling Brabant. Springﬁeld was van
start en daarmee de zevende basketbalvereniging
van Brabant. De contributie werd voor het eerste
seizoen vastgesteld op 30 gulden.
Dat de penningmeester zorgde voor een ﬁnancieel
solide vereniging bleek al in 1972 toen koninklijke
goedkeuring werd aangevraagd. Deze werd
verleend en vermeld bij koninklijk besluit nr.
1139 in het bijvoegsel van de Staatscourant van
maandag 24 juli. Deze ﬁnanciële soliditeit was
mede te danken aan de ﬁrma Tibosch Keukens.
Vanaf 1971 is dit bedrijf sponsor van Springﬁeld.
Jacques Schmidt was degene die Wim Tibosch
over de streep trok om zijn bedrijfsnaam te verbinden aan de club met als gevolg dat Dré van
Lith als bestuurslid jaarlijks op bezoek ging naar
de keukenshowroom om daar contant het bedrag
van 1.000,- gulden op te halen. Voor die jaren
een fantastisch sponsorbedrag. Nu worden deze
transacties via de bank geregeld. Tibosch is tot
op de dag van vandaag nog steeds sponsor. Maar
het laatste decennium is het hoofdsponsorschap
overgegaan van Tibosch Keukens naar
betonvlechterbedrijf De Hommel. Hun naam is
ook direct aan de vereniging verbonden, zodat
tegenwoordig de ofﬁciële verenigingsnaam is:
Springﬁeld De Hommel.

Dames gaan ook basketballen
In het seizoen 1970-1971 startte de damesafdeling
met het eerste Dames senioren team. Hierbij
mag de belangrijke rol van Piet Swanenberg niet
onvermeld blijven. Hij is vanaf 1970 zeer actief
geweest als trainer/coach en heeft een belangrijke
rol gespeeld in de doorontwikkeling van de
damesafdeling.
1e damesteam bestond uit:
Maria van Hintum, Ellen Gevers, Rieky van
de Biezen, Hanneke Breukel, Maria Smulders,
Nelleke Swanenberg en Bea van de Veerdonk.
Jongens junioren
In 1973 werden jeugdspelers actief. Dré van Lith
stopte als trainer/coach van de heren, een taak die
Marcel Loeffen overnam, en ging de jeugdspelers

In het eerste jaar al 25 leden
De volgende leden speelden in het eerste jaar:
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In 1967 wordt door drie vrienden tijdens het biljarten in café Van Herpen-Sallaerts besloten om in Berlicum
een basketbalvereniging op te richten. Een briljant idee, want nu 40 jaar later is het nog steeds een zeer
bloeiende vereniging met 185 leden; verdeeld over 19 teams, die regelmatig successen behalen.
Hier, in 1982, afgebeeld het eerste bestuur tijdens de viering van het 3e lustrum in de Gouden Leeuw.
Van links naar rechts: Thieu van Hintum, Ton van Houtum, Marcel Loeffen, Piet Swanenberg en Dré van
Lith.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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begeleiden. Overigens wisselden Marcel en Dré
ook binnen het bestuur van functie. Gezien de
kwaliteiten van hen werd Dré voorzitter en Marcel
secretaris. Marcel zou ook nog vele jaren actief
zijn in het regionale bestuur van de Nederlandse
basketbalbond. Voor zijn geweldige inzet voor de
basketbalsport in Berlicum en in Zuid-Nederland
ontving Marcel tijdens de viering van het 25jarig bestaan van de vereniging uit handen van
burgemeester Van Homelen de speld van verdienste
van de toenmalige gemeente Berlicum.
Het 1e jongens junioren team: Maarten Pennings,
Erik Spierings, Toine Spierings, Huub Peters,
Joop Peters, Ruud Smits, Wim Suikers, Bart
Wijgergangs, Jeroen Bartels, Leo Savelkouls, Bart
Jansen, Jan van Schijndel, Joost ten Horn, Reinier
ten Horn, Hans van Uden, John Ploegmakers en
Jan Bechtold.

Annemarie van Dongen en Annette Voets.
Recreatief basketbal
Vanaf het seizoen 1977 – 1978 is er ook een
groep dames die recreatief basketbal speelt; ook
ontstaan uit de diverse gymclubjes van Marcel
en Dré. Ton van Houtum is degene die vanaf de
start de dames training heeft gegeven, en doet dat
tot op heden. Toen werd er gestart met zeventien
leden, tegenwoordig zijn er nog steeds twee
damesrecreanten teams die ook zeer verdienstelijk
meespelen in de regionale competitie die niet
door de basketbalbond maar door hen zelf wordt
georganiseerd.
Gymzaaltje voldoet niet aan gestelde eisen
Jacques haalt enkele oude krantenartikelen uit
zijn tas. Alle met als onderwerp de gemeenteraa
dsvergaderingen waarin werd gediscussieerd over
een nieuwe sporthal. Springﬁeld speelde in deze
discussie een belangrijke rol:
Een sportvereniging traint en speelt wedstrijden.
Springﬁeld had als thuisbasis gekozen voor het
gymzaaltje aan de Sportlaan, dit was immers
binnen Berlicum de enige geschikte locatie. Echter,
door de prima sportieve prestaties van het Heren-1
team, was het niet langer toegestaan voor dit team
om de competitiewedstrijden daar te spelen. Het
veld was simpelweg te klein en voldeed dus niet
aan de door de basketbalbond gestelde eisen. De
‘thuiswedstrijden’ werden vervolgens gespeeld in
de Den Bosch, Sint-Michielsgestel, Schijndel en
Heeswijk. Het was een ongewenste situatie om
belangrijke wedstrijden elders te moeten spelen.
De noodzaak voor een grotere sportzaal was er

De meisjes volgen
In 1973 leek het Hedwig Smits leuk om ook te
gaan basketballen, immers haar broers waren al
lid en kwamen altijd met enthousiaste verhalen
thuis. In samenspraak met het bestuur ging zij zelf
op zoek naar leeftijdgenoten van 13 à 14 jaar die
lid wilden worden. Binnen enkele weken zocht zij
voldoende meisjes bij elkaar zodat er vanaf dat
moment een meisjes aspiranten team actief was.
Jaren later herhaalde Masha van de Krabben een
dergelijk huzarenstukje met het bijeen zoeken van
10 meisjes in de leeftijd van 12 jaar.
Het 1e meisjes jeugd team: Hedwig Smits, Tiny
Bosch, Gemma Cooymans, Nanneke van der
Heijden, Marijke Mathijssen, Janine Onstenk,
Liesbeth Sesink, Rudi Sleumer, Maria Suikers,
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Op deze foto staat het jongens welpen team van seizoen 1978 – 1979. Op de achtergrond van links naar
rechts: coach Ton van Houtum, Frank van Asperen, Pieter Steenbergen, Johan Schoppema en Huib Verhagen.
Op de voorgrond: Paul Zwanenberg, Eric van Dorenmalen en Erwin van de Krabben.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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Eindelijk groen licht
Maar Springﬁeld gaf niet op en maakte een afspraak
met de provinciale bestuurder gedeputeerde de
heer De Vries. Ook daar presenteerde het bestuur
hun plannen en exploitatieoverzichten met als
resultaat dat de heer De Vries beloofde om over
dit onderwerp een gesprek aan te gaan met het
college van Berlicum. Hij hield woord; hij sprak
met het college en beloofde de gemeente een
aantrekkelijke subsidie voor de bouw van een
sporthal, met als uiteindelijk resultaat dat de
gemeenteraad besloot tot het bouwen van sporthal
De Run. De afmetingen van deze te bouwen
sporthal waren vervolgens niet voldoende om een
tweetal basketbalvelden te huisvesten. Na weer veel
overleg en aandringen door het Springﬁeld bestuur
werd de sporthal enkele meters breder gebouwd
dan eerst gepland was. Door het bekleden van de
muren met een verend materiaal zou er veilig op
twee velden kunnen worden gebasketbald. Dit
resultaat was voor Springﬁeld van groot belang.
Nu zou er immers een echte thuishaven voor de
vereniging worden gerealiseerd.

dus voor Springﬁeld want ook voor de andere
teams was de sportzaal aan de Sportlaan veel te
klein. De muren fungeerde als uitlijn, één basket
hing tegen een klimrek in plaats van tegen een
muur en er was geen enkele mogelijkheid om
toeschouwers te bergen.
Sporthal annex instructiezwembad?
Sponsor Tibosch Keukens bood uitkomst. Wim
Tibosch kocht voor zijn bedrijf een drietal
gebruikte hallen. Eén voor zijn showroom en één
voor zijn werkplaats. Hierdoor was er dus nog
één hal over. Aan de gemeente werd een plan
voorgelegd om deze hal in te zetten als sporthal
annex instructiezwembad. Voor Springﬁeld een
ideale situatie, maar de gemeente was er niet voor.
Hun voorkeur ging niet uit naar een sporthal, maar
naar een zwembad. Een instructiebad was op dat
moment een prestige object geworden voor het
toenmalige college, dat vond dat een sporthal én
een zwembad geen haalbare optie was. Er was
immers in de begroting niet meer ruimte dan
voor een investering van 1,1 miljoen gulden.
Springﬁeld riep de gemeenteraad bijeen in Den
Durpsherd om hen te wijzen op de behoefte aan
een goede sportaccommodatie, overlegde zelf
sluitende exploitatieberekeningen, maar dit alles
mocht echter niet baten. Want ondanks dat de
gemeenteraad burgemeester Bartels uitnodigde
om met Wim Tibosch in gesprek te gaan over de
mogelijkheden van samenwerking kwam dit niet
van de grond.
De tijd was nog niet rijp voor een publiek/private
samenwerking.

Anekdotes
Tijdens het gesprek met de oprichters zijn er vele
verhalen of anekdotes verteld. Teveel om op te
schrijven maar één wil ik er zeker melden: De
Gouden Leeuw werd dikwijls genoemd omdat
daar na aﬂoop van trainingen en wedstrijden, door
gebrek aan een sporthalkantine, nog even werd
‘nagebuurt’. Op een avond, nabij sluitingstijd, zei
kastelein Piet van Nuland dat er niet meer werd
getapt in zijn bierglazen. Vervolgens deed Jacques
Schmidt zijn pantoffel uit en zei: dan doe het
48

Het Dames-1 team liet zich ook niet onbetuigd en werd in 1979 kampioen. Deze foto is genomen in het gymzaaltje aan de Sportlaan, waar de vereniging van start ging. Maar toen het Heren-1 team prima sportieve
prestaties neerzette, was het voor dit team niet toegestaan om de competitiewedstrijden in dat gymzaaltje te
spelen. Na heel veel overleg met het college van B. en W., de raad, hun sponsor Tibosch Keukens en een gedeputeerde van de provincie ging de gemeente uiteindelijk ‘overstag’ en werd sporthal ‘De Run’ gebouwd.
Op de achtergrond vlnr: Marijke Mathijssen, Marja Grosfeld en Anita vd Wijdeven. 2e Rij van boven: Melanie van Schijndel, Lisa vd Veerdonk, en Hetty Wijgergangs. Op de voorgrond: Bea vd Veerdonk, Gonny
van Osch en Ineke Walraven. Liggend: Carolien vd Akker.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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hier maar in! Piet van Nuland bedacht zich geen
seconde met veel hilariteit als gevolg.
Overigens werden in de Gouden Leeuw ook ideeën
geboren die van belang waren voor de vereniging
zoals de organisatie van een kersttoernooi wat
Springﬁeld jarenlang zou organiseren.

Een prima resultaat onder leiding van trainer/
coach Peter Schuurmans, die al vele jaren binnen
de vereniging actief is en in sportief opzicht veel
heeft betekent voor Springﬁeld.
Springﬁeld De Hommel nu:
Springﬁeld speelt nog steeds alle thuiswedstrijden
in sporthal De Run. Wat trainingscapaciteit betreft
is de hal te klein en moet er worden uitgeweken
naar accommodaties in de directe omgeving. Dit
komt natuurlijk ook omdat het aantal binnensportverenigingen in onze gemeente ﬂink is gestegen.
De vereniging bestaat nu uit 185 leden die verdeeld
zijn over 19 teams.

Prestaties
Een bijzondere situatie deed zich in de beginjaren
voor tijdens een wedstrijd in Enschede waar zo
fanatiek gespeeld werd, dat het team in foutenlast
kwam. De een na de andere speler werd door de
scheidsrechter naar de bank verwezen met het
maximum van vijf fouten. Het resultaat was dat
Ton Smits nog als enige Springﬁelder in het veld
stond tegenover vijf tegenstanders. Het resultaat
van de wedstrijd laat zich raden.
Ook de sportieve prestaties zijn niet uitgebleven.
Vele kampioenschappen werden er gevierd. Zeker
het vermelden waard zijn ook de deelname van
jongens junioren, in 1976, aan het Nederlands
kampioenschap waar zij een verdienstelijke zesde
plaats haalden, het Brabantse kampioenschap van
jongens welpen en het spelen van het Heren-1
team in de promotie divisie, het op één na hoogste
niveau binnen Nederland. Speciaal was ook de
jaarlijkse wedstrijd tegen de vereniging van onze
jumelage gemeente Bonheiden.
Dit seizoen is ons heren-1 team weer kampioen
geworden, met als gevolg dat zij vanuit de hoofdklasse promoveren naar de landelijke 1e divisie.

Conclusie:
Na aﬂoop van ons gesprek kon ik niet anders
concluderen dan dat Springﬁeld in veertig jaar
niet is veranderd. Een vereniging die werd
opgericht door vrienden waar presteren van
belang, maar niet het belangrijkste was. De cultuur
die werd voorgestaan had toch vooral in zich dat
Springﬁeld een vereniging moest zijn waar alle
leden zich nog steeds thuis voelen. Een echte
vriendenclub. Prestatie en gezelligheid in de juiste
combinatie.Wat dit betreft is er in veertig jaar
niets veranderd. Nog steeds zijn we met succes
één grote familie waar spelers, ouders, sponsors
en belangstellenden zich thuis voelen. Ook ik, en
dat al weer tweeëndertig jaar.

Op 16 juni a.s. wordt het 40-jarig bestaan geviert met een ﬁetstocht, barbeque en feestavond waarbij alle
oudleden welkom zijn..
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Begin negentiger jaren werd het Heren-4 team kampioen. Hier zien we het winnende team afgebeeld. Op de
achtergrond van links naar rechts: Arnold Limbeek, Geert van Wanrooij, Jacques Schmidt en Marcel Loeffen. Op de voorgrond Ed Mathijssen, Willem Verhoeven, Joop Peters en Ton van Houtum.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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HARRIE WIJNEN ALS KRIJGSGEVANGENE (2)
Anny van der Heijden-Bijnen

Een groot gedeelte van dit artikel gaat over Harrie Wijnen als krijgsgevangene in Duitsland. Hij heeft daar
veel meegemaakt en kan er zelfs nu, na bijna 67 jaar, nog goed en gedetailleerd over vertellen. Zover wij
weten is er nooit eerder geschreven over de Duitse krijgsgevangenschap van iemand uit ons dorp. Het is
daarom zeker de moeite waard zijn belevenissen vast te leggen.
Om de lezer kennis te laten maken met Harrie als persoon is er in het eerste gedeelte geschreven over het
privé-leven van Harrie en zijn belevenissen als soldaat. Het 1ste deel eindigt bij de gevangenneming door
de Duitsers in de morgen van 10 mei 1940. Een angstige belevenis want hij en zijn metgezellen weten niet
wat hen nog te wachten staat.
Duitse militairen in Nederland
Harrie en zijn medesoldaten hadden ’s morgens
al vroeg veel motorrijders aan de overkant van de
Maas zien rijden, maar omdat ze geen verrekijker
hadden, zagen ze niet dat het Duitsers waren die
al in Nederland waren.
Na de inname van de brug kwam er over het
zogenaamde ‘Duitse lijntje’ een trein vol met
Duitse soldaten en Duits oorlogsmateriaal Nederland binnen.
Nabij het station in Mill hebben Nederlanders
een Duitse pantsertrein laten ontsporen om de
Duitsers te beletten verder gebruik te maken van
die spoorlijn, maar het was toen al te laat. Duitsers
waren al een ﬂink eind ons land binnengedrongen
en vielen het Nederlandse leger in de rug aan.

Duitsers in Nederlandse marechausseeuniformen
Op de brug stond aan de Nederlandse zijde links
en rechts een zware kazemat met een vast kanon,
maar dat heeft niet mogen baten. Harrie las in het
boek STANDHOUDEN…! 10 MEI 1940 dat bij
het aanbreken van de dag de Duitsers, gekleed
in nagemaakte Nederlandse marechaussee-uniformen, met daarachter een Duitse patrouille te
voet over de brug kwamen.
Vanwege die Nederlandse uniformen werd er
niet op die Duitsers geschoten. Eenmaal over de
brug was het gauw bekeken. De Duitsers hadden
meteen de overmacht en de Nederlandse soldaten
geen enkele kans.
Dat de brug ongeschonden in Duitse handen
kwam, kon gebeuren omdat er veel verraad is
geweest, maar het gaat te ver om hier uitgebreid
op in te gaan.

Krijgsgevangenen
Onder begeleiding van de Duitsers moest Harrie
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Drie generaties Wijnen. Links zien we Hannes die in de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918, gediend heeft.
Hij was toen gelegerd aan de Belgische grens, dat in tegenstelling tot Nederland in oorlog was. Hij moest
de grens bewaken zodat er geen smokkelaars, met o.a. petroleum en boter, zouden passeren. Zoals u kunt
zien, is zijn uniform anders dan van zijn zoon en kleinzoon. Hannes heeft een lange tuniek met de lange
broek. Harrie (midden) draagt een lange tuniek en de pijpen van zijn broek verdwijnen in de putties (beenwindsels). Deze windsels moesten zorgvuldig om de benen gedraaid worden. Niet iedereen was er handig
in, maar bij Harrie zitten ze heel netjes. De kepie, die hier op tafel ligt, hoorde niet bij het door het leger
verstrekte uniform, maar moesten ze zelf kopen. Harrie is op 10 mei 1940, direct na de inval van het Duitse
leger, krijgsgevangen genomen. Rechts zien we Willy. Hij is van 1967 tot 1969 in het leger geweest. Hij
heeft het geluk gehad dat Nederland na 1945 niet meer in oorlog is geweest. Zijn uniform is totaal anders
dan van zijn vader en grootvader.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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zagen, zeiden ze: als jullie twee weken verder
zijn, eten jullie het wel op. Zoals later zou blijken,
kregen ze daarin volkomen gelijk.

en de andere gevangengenomen Nederlandse
soldaten van hun kazemat naar Gennep lopen
waar ze rond 11 uur in de morgen op het station
aankwamen. Daar kwamen geleidelijk ongeveer
500 krijgsgevangenen bij elkaar. De Nederlandse
militairen moesten hun overjas afgeven; hun
gasmasker mochten ze houden.
Bij het station hadden ze veel bekijks van de
plaatselijke bevolking. Harrie heeft toen aan
iemand gevraagd om zijn vader te informeren
dat hij gevangen genomen was. Dat bericht is
echter nooit doorgegeven. Zijn familie en ook
zijn vriendin Gon bleven tijdens zijn gehele
gevangenschap in grote onzekerheid over wat er
met hem gebeurd was.

Te voet naar Uedem
De volgende dag moesten ze, weer te voet, naar
Uedem. Daar zijn ze drie dagen gebleven. Ze
hadden het er niet slecht omdat ze dicht bij een
boerderij lagen waar een Duitse legerkeuken was
ondergebracht die hen van eten voorzag.
De dagen, die ze in grote onzekerheid doorbrachten,
duurden echter lang. Toen er gevraagd werden om
mee te helpen met aardappels schillen waren er
dan ook genoeg vrijwilligers te vinden. Het was
een goed tijdverdrijf.
Ze hebben zich daar een keer geheel moeten
uitkleden en werden daarna bespoten met een
ontsmettingsmiddel.

’s Avonds het eerste eten van die dag
De gevangengenomen Nederlandse soldaten
moesten te voet naar Gogh in Duitsland. Onderweg
kwamen ze honderden Duitse soldaten tegen, die
te voet, te paard, met voertuigen en met kanonnen
op weg waren naar Nederland. ’s Avonds laat
kwamen de Nederlandse krijgsgevangenen in
Gogh aan. Ze werden in een kerk ondergebracht
en kregen er brood; hun eerste eten van die dag.
Het brood was hard en zuur. Maar ze hadden
sowieso helemaal geen honger vanwege alle
meegemaakte emoties van die dag en de
onzekerheid over wat hen nog te wachten stond.
Ze aten een beetje van het lekkerste gedeelte van
het brood en lieten de rest tussen de kerkbanken
vallen. Toen de Duitsers dat de volgende dag

Gasmasker als hoofdkussen
Na drie dagen werden ze in een goederentrein naar
Wittmarsum vervoerd. Die reis duurde acht uur.
Op allerlei stations stond hun trein lange tijd stil
omdat treinen die voor het leger reden voorrang
kregen. In die trein waren geen zitplaatsen. Ze
stonden er, met in elke wagon wel 50 mannen,
dicht op elkaar. Ze probeerden wat steun te vinden
tegen de kant of tegen elkaar. Het was een zeer
vermoeiende reis.
Af en toe mochten ze op een perron er uit om te
luchten en hun behoefte te doen. Nog steeds wist
niemand wat hen te wachten stond.
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De gestippelde lijn met daarop 2 getekende treintjes, die dwars over de tekening loopt, is het Duitse Lijntje.
De stippellijn van boven naar beneden is de grens. Tegen de Maas ligt de Maas Stelling met de kazematten.
Landinwaarts de Peel Raam Stelling.
Uit het boek: Standhouden…! 10 mei 1940
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Vier sneetjes brood!
Eenmaal per dag werd er eten uitgedeeld. De
gevangenen rouleerden per barak om als 1e, 2e, 3e,
enz, aan de beurt te komen. Het uitdelen van het
eten begon ’s middags rond drie uur. De laatsten
moesten wel drie uur wachten, meestal in de hete
zon, voordat ze hun eten voor een hele dag kregen.
Ieder kreeg vier dunne sneetjes brood zonder
boter of beleg. Ook kregen ze dan in hun etensblik
waterige aardappelsoep of zuurkool. Vooral die
zuurkool, recht uit het vat, zonder aardappels, laat
staan worst, was zo zuur en daarom ‘niet te eten’.
Met dat schamele portie eten moesten ze het een
hele dag doen, meer kregen ze niet en dat voor
gezonde jonge mannen. Ze hebben er dan ook
grote honger geleden.

In Wittmarsum sliepen ze in grote tenten. De
ondergrond was drassig, wat ook door het
grondzeil goed te voelen was. In die nachten
hebben ze veel kou geleden. Dekens kregen ze
niet en hun overjas hadden ze af moeten geven.
Het gasmasker gebruikten ze als hoofdkussen.
Overdag moesten ze er ontginningswerkzaamheden
verrichten.
Een Duits opleidingskamp
Na twee weken werd hun gezegd dat ze naar huis
mochten, maar niets bleek minder waar. Door de
spleten in de goederenwagon konden ze aan de
stand van de zon zien dat ze op weg waren naar
Nederland. Maar na een tijdje maakte de trein een
grote bocht en lieten ze Nederland achter zich.
De teleurstelling was erg groot. Achteraf bleek
dat ze op weg waren naar Altengrabow, kort bij
Maagdenburg.
Intussen zaten ze helemaal aan de andere kant van
Duitsland. Ze werden er ondergebracht in een kamp
dat eerder dienst had gedaan als opleidingskamp
voor Duitse soldaten. Het was een verzamelpunt
van krijgsgevangenen van allerlei nationaliteiten
zoals Belgen, Polen, Fransen, Afrikanen en
natuurlijk de Nederlanders. In totaal ongeveer
15.000 krijgsgevangenen. Met die buitenlanders
mochten ze niet praten, ook al waren ze onderling
slechts afgescheiden door prikkeldraad. Ze werden
ondergebracht in een groot aantal barakken. In elke
barak, die onderdak bood aan ±1500 gevangenen,
stonden lange rijen stapelbedden, vier hoog.

Brood in de broekzak bewaren
De vier sneetjes brood moesten ze over de hele
dag verdelen. Ze waren er zuinig op en bewaarden
ze in hun broekzak anders waren ze die zo
kwijt. Tijdens hun krijgsgevangenschap hebben
ze met uitzondering van die zuurkool, nooit
groente gekregen. Maar ook geen fruit, vlees,
melkproducten, boter of ander vet. Als drinken
kregen ze uitsluitend water; nooit kofﬁe of thee.
Iedereen vermagerde sterk in die tijd, maar met
ziektes hebben ze gelukkig weinig te maken
gehad. In dit kamp zijn ze enkele malen ontsmet
zoals het ook in Uedem was gebeurd. De Duitsers
waren blijkbaar bang voor uitbraak van ziektes en
de plaag van luizen en vlooien.
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De voor- en achterzijde van de onderscheiding, die Harrie Wijnen vorig jaar op 29 juni, de Landelijke Veteranendag, kreeg voor zijn verdiensten in het Nederlandse leger.
In het midden de daarbij behorende oorkonde.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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naar huis. Vanaf 10 mei, de dag dat de oorlog
uitbrak, hadden ze steeds hetzelfde ondergoed en
uniform aan gehad. Daarbij was het er al die tijd
heel heet geweest waardoor ze sterk transpireerden.
Ze roken dan ook bepaald niet fris en voelden zich
vies. De uniformen waren erg vuil en in de meeste
zaten grote gaten ter hoogte van ellebogen en
knieën. Ook in het uniform van Harrie.
Voor de terugreis moesten ze weer in een goederentrein, weer dicht op elkaar en zonder zitplaatsen.
Maar nu mochten de deuren openblijven. Om er
niet uit te vallen, zaten er ijzeren spijlen voor de
openingen.
In Hengelo, dus op Nederlandse bodem, kregen
ze bij ontvangst volop wit brood met kaas te eten.
Een grote traktatie na al die weken niets anders dan
minimale porties zuur en droog brood, waterige
aardappelsoep of zuurkool recht uit het vat.

Mogelijk kregen de Poolse gevangenen meer te
eten of pakketjes van thuis toegestuurd want toen
de Polen merkten dat de Nederlanders honger
leden gooiden ze soms brood over de afscheiding
van prikkeldraad.
Hun behoefte doen
In Altengrabow hoefden ze niet te werken, met als
gevolg dat zich verveelden en blij waren als ze
mochten helpen met aardappels schillen. Harrie
heeft daar heel wat tijd mee doorgebracht.
Het was, in de tijd dat Harrie in Altengrabow was,
steeds heel heet. Ze moesten dan ook regelmatig
het exercitieterrein stofvrij zien te krijgen. Ze
vormden dan een menselijk lint van de kraan in
de barakken naar dat terrein en gaven dan elkaar
een blikje water door. De laatste personen, die
verspreid op het terrein stonden, moesten het water
dan uitsprenkelen zodat het er minder stofﬁg zou
zijn.
Hun behoefte moesten ze doen zittend op een van
de boomstammen die over een kuil gelegd waren.
Ze voelden zich er heel ongemakkelijk want ze
zaten dan in het openbaar met soms wel 30 tot 50
mannen hun behoefte te doen.
Om de boel te ontsmetten en de hygiëne enigszins
in de hand te houden werd er regelmatig ongebluste
kalk over gestrooid.

Mobilisatie - Oorlogskruis
Bij thuiskomst verkeerden de familie en Gon nog
in grote onzekerheid. Ze hadden al die tijd niets van
of over hem vernomen. Het was een blij weerzien,
maar er was geen feestelijk welkom geregeld.
Vanzelfsprekend werd er ook van hogerhand geen
aandacht geschonken aan de thuiskomst van de
krijgsgevangenen. De Duitsers hadden intussen
allang de macht in ons land en de voormalige
Nederlandse soldaten waren immers hun vijand.
Na de bevrijding heeft het nog jaren geduurd
voordat Harrie een onderscheiding kreeg. Op de

Naar huis
Eind juni, na ongeveer 6 à 7 weken, mochten ze
58

Tien veteranen in onze gemeente kregen alsnog een onderscheiding voor hun verdiensten in het Nederlandse leger
tijdens de Duitse inval in 1940. Dat deze onderscheidingen nu pas werden uitgereikt heeft als reden dat van de in
1948 ingestelde organisatie (8 jaar na de mobilisatie) geen actuele gegevens zijn bijgehouden. Martien Schuurmans
uit Den Dungen heeft er veel tijd in gestoken om te zorgen dat het uitreiken van deze onderscheidingen konden plaatsvinden. Van links naar rechts: 1. Bert van den Boogaard (Den Dungen), 2. Frans van Heugten (St.-Michielsgestel),
3. burgemeester mr. J. Pommer, 4. Hendrik van Kilsdonk (Middelrode), 5.Christ vd Hurk (Den Dungen) en 6. Harrie
Wijnen (Berlicum). Op de voorgrond vlnr: 1. Harrie vd Steen (Den Dungen), 2. Jan den Otter (Den Dungen), 3. Jos
Smits (Den Dungen) en 4. Pietje Boogaards (Middelrode). Carla Broeren-Ondersteijn nam de onderscheiding in
ontvangst voor haar vader, Tien Ondersteijn, die wegens zijn slechte gezondheid niet aanwezig kon zijn.
Foto van Marla Smith
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Duitsers bang voor spionage
Ook op 28 september 1944 had hij geluk dat hij
zijn Landbouw Ausweiss kon laten zien. Ons dorp
bevond zich toen midden in de bevrijdingsstrijd.
De Engelsen lagen al in het bevrijde Heeswijk en
Loosbroek.
Daags nadat ze op hun boerderij gedorst hadden
was Harrie met een handkar op weg naar het
pakhuis van de Boerenbond in de Kerkwijk om
daar zakken op te halen. Duitsers hielden hem aan
waarna Harrie zijn Landbouw Ausweiss liet zien,
maar de Duitsers, die hem hadden aangehouden,
vertrouwden het niet. Ze namen hem mee naar de
biljartfabriek van Van Gemert (Hoogstraat 152).
Na twee uur kreeg hij zijn Ausweiss terug en
mocht hij weer naar huis.
De Duitsers waren toen zeer beducht voor
spionage. Dat zal wel de reden zijn geweest dat
Harrie werd opgepakt.

Landelijke Veteranendag in 2006, ruim 66 jaar
na het begin van de oorlog, kreeg hij alsnog het
Mobilisatie - Oorlogskruis. Tegelijk met negen
andere veteranen uit Berlicum, Middelrode,
Den Dungen en Sint-Michielsgestel! Ze hebben
dit te danken aan Martien Schuurmans uit Den
Dungen, die daarvoor veel werk verricht heeft
en aan burgemeester Pommer gevraagd heeft de
onderscheidingen uit te reiken.
Landbouw Ausweiss
Tijdens de oorlogsjaren moesten veel Nederlandse
mannen naar Duitsland om daar het werk over te
nemen van de Duitsers die in het leger dienden.
Harrie kreeg een Landbouw Ausweiss, zodat
hij daarvan vrijgesteld was. Het was belangrijk
dat er voedsel geproduceerd werd, vandaar zijn
toegekende Ausweiss.
In 1943 werden alle voormalige Nederlandse
militairen, die in 1940 actief waren geweest, door
de Duitsers opgeroepen om naar Amersfoort te
komen om weer in krijgsgevangenschap te moeten.
Ook Harrie kreeg een oproep en is gegaan. Gon,
zijn vriendin, ging mee. Het was voor hen ‘een
dagje uit’ wat vroeger niet vaak voorkwam. Ze
konden er echter niet van genieten, want wat zou
hem te wachten staan?
Het bleek dat ze onder andere gevraagd waren te
komen om mannen te werven om in Duitsland te
gaan werken. Harrie kon zijn Landbouw Ausweiss
laten zien en mocht gelukkig weer naar huis.

Harrie en Gon
Op 10 oktober 1944, tijdens de bevrijdingstrijd
van ons dorp, moest de familie Wijnen, evenals
alle dorpelingen, huis en haard verlaten. Bij
terugkomst bleek het stamhuis in brand geschoten
en afgebrand. Ze zijn daarom in de kippenkooi
gaan wonen.
Op 16 mei 1945 is Harrie getrouwd met Gon
Verputten uit de Kruisstraat. Op hun trouwdag
ﬁetste Harrie ‘s morgens in een gehuurd trouwpak
naar de Kruisstraat (nr. 60). Van daar is het
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Op foto hieronder zien we Harrie een warme maaltijd brengen bij Mie Goossens aan de Pastoor van
den Boomstraat 104. Harrie doet dit werk voor ‘Tafeltje dek je’ al 25 jaar. Zelfs als het sneeuwt laat hij
geen verstek gaan. ‘De mensen rekenen op me’ aldus
Harrie. Mie Goossens wordt, in juni 2007, 98 jaar en
woont nog steeds zelfstandig . Ze is nog bij het koor
‘Levensvreugd’ en kan beter ﬁetsten dan lopen. Ze wil
nog niet naar het bejaardenhuis.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets

Nadat Harrie de bedrijfsvoering van de boerderij overdroeg aan zijn zoon Jo heeft hij nog jarenlang geholpen met het boerenwerk. Maar ook nadat hij daarmee
was gestopt bleef hij grote belangstelling houden voor
het boerenbedrijf. Op de linker foto zien wij Harrie
in gesprek met Willem van den Berg in de Schutskooi
waar, in april 1997, een grote manifestatie werd gehouden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van
de NCB, afd. Berlicum – Middelrode.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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nog elke dag naar de Veedijk om te werken op de
boerderij die zoon Jo had overgenomen.
Aan het werken op de boerderij is al lang een
eind gekomen, maar de mooie grote tuin rond zijn
eigen huis heeft hij altijd goed bijgehouden. Ook
bezorgt hij als vrijwilliger voor ‘Tafeltje Dek Je’
al bijna 25 jaar, met de auto, eten bij ouderen en
zieken die zelfstandig wonen maar zelf niet meer
kunnen koken.
Intussen is Harrie 90 jaar en nog bijzonder vitaal.
De ontberingen die hij als krijgsgevangene in
Duitsland heeft ondergaan, hebben kennelijk geen
vat op hem gekregen.
Ook heeft hij nog een formidabel geheugen,
want hij wist alles haarﬁjn te vertellen. Toen
Ron Langens uit Middelrode, een kenner van
de gebeurtenissen rond en tijdens de Tweede
Wereldoorlog, het verhaal van Harrie vergeleek
met zijn gegevens over de tijd en omgeving
waarover Harrie vertelde, klopte ze allemaal. Een
hele prestatie na bijna 67 jaar!

bruidspaar in een oude, ‘stotterende’, auto naar
de Nulandse noodkerk gereden, waar pastoor
Goossens hen trouwde.
Inmiddels was er een noodwoning gebouwd waar
ze, samen met Harrie’s vader, introkken. Harrie’s
zuster, Jaantje, was een week eerder getrouwd.
In 1949 is er een nieuwe boerderij gebouwd en
Harrie’s vader heeft ook daar mee ingewoond. Het
heeft nooit problemen gegeven. Zelfs niet toen de
vijf kinderen van Harrie en Gon groter werden
en in de kamer moesten studeren zodat opa geen
televisie kon kijken. De kinderen moesten in de
winter in de huiskamer studeren want slaapkamers
werden vroeger niet verwarmd; dikwijls stond er
ijs op de ramen.
Negentig jaar ondanks alle ontberingen
Inmiddels zijn Harrie en Gon al 61 jaar getrouwd
en woonden ze, sinds 1973 tot voor kort, in een
voor hen nieuw gebouwd huis op Schuurkerkpad
12. In het begin dat ze er woonden ging Harrie

Met dank aan Harrie Wijnen en Ron Langens voor hun bijdrage en hulp.
Ook dank aan mevrouw Leemans-Corstens van wie we het boek Standhouden…! 10 mei 1940 mochten lenen.
Dit zeer interessante boek heeft de subtitel: Het verhaal van 12 uren oorlog in Katwijk, Cuijk, Sint Agatha en
Oeffelt. Mei 1981 en is samengesteld door P. van Haren, G. A. Gerards en H. van Dijk. Het is uitgegeven door het
Herdenkingcomité Cuijk.
Het boek gaf ons een duidelijk inzicht in het oorlogsgebeuren in de omgeving van Oeffelt waar Harrie gelegerd
was. Ook konden we er, met toestemming van leden van het Herdenkingcomité Cuijk, enkele gegevens en een goed
overzichtskaartje uithalen.
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Stamreeks Harrie Wijnen
Theo Cooijmans

Theororus (Dirk) Wijnen, * onbekend, overleden tussen 1718 en 1726,
x ±1693 met
Willemke Martens, doop- en overlijdensdata onbekend.
Nicolaas Wijnen, * 1694, † 14-01-1766,
x ±1725 met
Maria Jan Frensen, * ?, † 1772.
Wilhelmus Wijnen, * 18-06-1733 te Berlicum, † 1777 te Berlicum,
x 1761 met
Margaretha van Gerw(v)en, * 21-08-1770, † vóór 1823.
Johannes Wijnen, * 21-08-1770 te Berlicum, † 17-06-1842 te Berlicum,
x 21-01-1796 met
Wilhelmijna Gloudemans, * 14-02-1772 te Berlicum, † 22-02-1844.
Wilhelmus Wijnen, * 02-12-1797 te Berlicum, † 05-07-1869 te Berlicum,
x op 06-05-1847 te Berlicum, kerkelijk op 19-05-1847 te Berlicum met
Adriana van Gaal(en), * 1805, † na 1871.
Johannes Wijnen, * 16-07-1848 te Berlicum, † 14-11-1905 te Berlicum,
x 08-05-1880 te Berlicum, kerkelijk op 12-05-1880 te Berlicum met
Adriana van Beekveld, * 21-02-1851 te Berlicum, † 31-01-1929 te Berlicum.
Johannes Wijnen, * 24-02-1883 te Berlicum, † 02-01-1976, te ’s-Hertogenbosch.
x 24-04-1913 te Berlicum met
Wilhelmina van de Meerendonk, * 26-06-1878 te Berlicum, † 01-06-1925 te Berlicum.
Harry Wijnen, * 20 -11-1916, te Berlicum,
x 16-05-1945 met
Honoria Verputten, * 07-02-1917 te Rosmalen
Hun kinderen zijn:
Jo, * 1946, in 1973 x met Bea Schouten * 1950.
Willy, * 1947, in 1974 x met Betsy van den Elzen * 1950.
Julia, * 1948, in 1973 x met Frans Poelmans * 1945.
Henriëtte * 1950.
Hans, * 1953, in 1990 x met Ria Borgers.
De kinderen van Harrie en Gon zijn allen te Berlicum geboren.
****
Jaantje, de zuster van Harrie, * 1914 te Berlicum, † 1999 te Rosmalen.
x in 1945 met Martinus Ondersteijn, * Den Dungen.
Hun kinderen zijn Helma, Carla en Jan.
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LOFZANG OP DE STANDERDMOLEN
Isodoor Mens is mogelijke de schrijver

Inleiding. Omdat er in dit nummer te weinig plaats is voor een heel ‘molenverhaal’ heeft de redactie besloten
de aantekeningen te plaatsen van een rondtrekkende kunstschilder-tekenaar, die uitgebreid verhaalt over de
standaardmolen aan de Milrooijseweg. Het is een ons onbekende kunstschilder-tekenaar, die rond 1926 met
zijn schetsboek door Brabant trekt. Het stuk is ondertekend met ‘I‘, mogelijk van Isodoor van Mens, de
Berlicumse kunstschilder en notariszoon. In zijn aantekeningen vertelt hij iets over de standerdmolen. Het is
interessant om te lezen hoe deze kunstenaar Berlicum ziet. Hier volgen enkele van zijn aantekeningen in de
originele schrijfwijze.
De redactie
We komen langs een buitenhuis, waarvan uit de
tuin een ceder (=moerascypres) zich frisch groen
afteekent tegen een omvangrijken bruinen beuk
en door een draai van de weg een prachtige partij
vormt aan het eind van de dorpskom.¹
Nog enkele kleine kronkelingen en we staan
voor een utiliteitsgebouw (de stoomzuivelfabriek
St.-Norbertus, red.) dat in de meeste streken,
niet alleen van Brabant, doch tevens van geheel
Nederland, een inheemsch element van vulgaire
leelijkheid is geworden. Links van de weg staat de
zuivelfabriek in al haar wansmaak. Bij herhaling
heb ik mij afgevraagd, waarom deze fabrieken der
zuivelproducten zoo alles-bedervend en wanstaltig
schijnen te moeten zijn. We vinden bijna overal het
type der zuivelfabriek in eentonige leelijkheid, de
schoonheid van het dorp vernielend.

deze eenvoudige bouwmeester heeft hier, wellicht
onbewust, een machtig geheel tot stand gebracht.
Wij kwamen aanrijden, de wieken stonden stil en
over het balcon leunde, uitkijkend, de molenaar
met zijn stoeren zoon. Na eenige malen er om heen
gekeken te hebben, riepen we hem toe: ”Laat je hem
al gauw draaien?” “We wachten op wind”, was het
antwoord. “Verwacht ge al spoedig verandering?”
“Het eerste uurtje niet”. Op het balcon bleven
de stoere ﬁguren uitkijken en wij gingen aan het
werk.
Deze molen van Berlicum is wel een zeer fraaien
specimen. Een sierlijk gebogen kap, waaruit aan
de voorkant de massieve wiekenas steekt en de
achterkant op een paar schooren is overgebouwd,
onder welke de hijschbalk zich bevindt, waaronder
de toegang vanaf het balcon naar het inwendige is
aangebracht.
Dan het balcon met de hangtrap, de zware
hangschoren, waaraan het stuur met windas zich
bevindt, alles hangende boven den grond om het
geheele bovengedeelte naar den wind te zetten. De
bovenbouw, geheel van hout, draagt op een as op
achtkanten steenen onderbouw met kap afgedekt,
die aan de voorzijde door sierlijk windvang, aan
den bovenbouw bevestigd, wordt beschermd.

De prachtige standerdmolen
Maar gelukkig wordt de ergernis afgeleid;
even verderop staat aan de overzijde een
van die eenvoudige monumenten, ook een
utiliteitsbouwwerk van grooten eenvoud en
onbevangen schoonheid. Op een heuveltje heeft een
eenvoudige molenmaker hier een standerdmolen
gebouwd, misschien honderden jaren terug en
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Het binnenwerk
De molenaars noodigden ons van hun hooge
standplaats uit een kijkje te nemen. We gingen niet
zonder angst de trap op en zagen het inwendige,
dat de kunde van den bouwmeester nog meer
deed uitkomen. Met een groote welwillendheid
en gemoedelijkheid werd ons getoond, hoe
de werking was. Het meest opvallende van de
constructie was, dat geen spijker gebruikt was,
doch de geheele constructie met pennen en loeven
was bevestigd. Hij is zeker honderd jaar en ouder,
vertelde de molenaar, maar nu wordt ie hier en
daar slecht. De overheid zal hier mede moeten
waken. Wordt deze molen, die een van de beste
en volmaaktste in zijn soort is, slecht, dan zal hier
tijdig oordeelkundige voorziening moeten worden
getroffen, daar nu nog de gebreken te overzien en
te ondervangen zijn met kleine offers, doch dit
prachtexemplaar zal niet mogen verdwijnen.
Bij den molenaar is hij in goede handen. De stoere
zoon vroeg me, of ik dat mooie oude huisje er vlak
bij niet moest teekenen, dat was zoo mooi.
Ik zag het en het is heel bijzonder, doch den stand
van den molen was niet gunstig om te teekenen,
zeide ik hem. “Had dat eerder gezegd, dan had ik
hem gedraaid, dat is zoo gebeurd”.
“Dan kom ik nog eens gauw terug en dan graag”.
“Doe dat maar, ’t is zoo gebeurd”.
We reden verder naar Middelrode en daar
aangetrokken door een woninggroep, die hoog
boven de graanvelden kwam uitkijken sloegen
we links het zandpad in, dat zich naar een hoeve
slingerde.

Peter Zwijsen liet, in 1819, op de Westakkers tussen de
dan nog onbebouwde kernen van Berlicum en Middelrode, de hier afgebeelde standerdmolen bouwen. De
molen lag er centraal tussen de kernen en gemakkelijk
bereikbaar voor zijn klanten. Deze prachtige molen,
die wegens bouwvalligheid in 1940 is afgebroken, is
heel vaak getekend en geschilderd. Hier afgebeeld een
tekening van de hand van Wim van der Heijden.
Collectie Heemkundekring De Plaets

Noot 1 Daar stond de omvangrijke bruinen beuk en
de nu nog bekende moerascypres. De beuk is in 1938
gekapt voor de bouw van de huidige villa ‘De Beuk’.
Verdere details zie: Rondom de Plaets nr. 4-2003.
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Reacties, mededelingen en schenkingen

Bestuur en redactie
Foto’s. Van René Suikers kregen we de volgde reactie op de foto op pagina 35 van Rondom de Plaets 1-2007:
‘Ik herinner me dat we in een van de laatste klassen van de lagere school ( ik meen in de zesde klas) bomen hebben
geplant bij het net aangelegde nieuwe Ven. Dat moet dus eind 1962, begin 1963 zijn geweest. Was toen boomplantdag
net als tegenwoordig op 21 maart? Ik weet wel dat burgemeester Bartel,s toen hij in 1979 naar Valkenswaard ging,
er heel wat ouder uitzag dan op deze foto. De man in het midden, met de hoed op,lijkt op wie wij de Lange Mulder
noemden, maar in het echt Jos van Himbergen (?) heette, en gemeente-ontvanger was(?) Ik neem aan dat er meer
reacties komen en dan kunnen de vraagtekens misschien weg. Succes, René Suikers.’ Reactie van de redactie: ‘uit de
reactie van René kunnen we opmaken dat de foto waarschijnlijk rond 1962-1963 gemaakt is. Helaas zijn er verder
op deze mooie foto geen reacties gekomen. Wie kent de persoon die de kooien vasthoudt? Wist u overigens dat het
plantsoentje bij het Ven en nabij ‘de Oranjebuurt’ het Amaliaplantsoen heet?’
Mart Schel en Adriaan Verkuijlen vertelden dat het pand waarin vroeger de watermolen Ter Steen was niet de Rietwiel
heette, zoals in ons vorig periodiek op pagina 19 staat, maar dat het de, in 1944 verwoeste, boerderij van Thies en
Drieka Verkuijlen-Rovers was, Molenhoek 15. Adriaan is één van de 16 kinderen Verkuijlen-Rovers. Hij vertelde dat
er vroeger, als het weer het toeliet, op zaterdag een zinken teil bij de wiel in de Aa werd gezet. Vervolgens werd er
met een emmer water in de teil geschept en kregen de kinderen hun wekelijkse wasbeurt. Het water werd dan enkele
keren ververst. Jan Raaijmakers uit Den Dungen vertelde dat het in Den Dungen de gewoonte was dat de jongens in
de zomer elke zaterdag tegen de avond een kwartiertje gingen zwemmen in een of andere wiel. Het kon er dan druk
zijn met jongens; de meisjes bleven thuis. Als het warm was gingen ze ook wel op andere tijden zwemmen, maar op
zaterdag was het hun zaterdagse badbeurt, zoals men in de stad naar een badhuis ging. Als iemand weet of dat ook in
Berlicum en Middelrode de gewoonte was, wilt u het de redactie dan laten weten. Vanwege plaatsgebrek worden de
schenkingen een volgende keer besproken.
Wij danken iedereen voor hun reacties en de aanvullingen voor het archief. Alles wordt zuinig bewaard in de
twee inbraak- en brandbeveiligde archiefruimtes van heemkundekring ‘De Plaets’. Geïnteresseerden kunnen er nu
en later gebruik van maken. Elke dinsdagochtend kan iedereen vrij binnenlopen voor informatie of zomaar om eens
een kijkje te nemen. U zult er van staan te kijken wat er allemaal in de archiefruimtes van heemkundekring ‘De
Plaets’ aanwezig is. Op de dinsdagmorgen werken er altijd een groot aantal kringleden aan de archiefstukken, foto’s,
bidprentjes, krantenknipsels en stamboomgegevens van de kring.
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