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Grote gezinnen uit vervlogen tijden 



Voorwoord 

De werkgroep Ulicoten van onze De werkgroep Ulicoten is de werkgroepleden alle mogelijke in-
heemkundekring heeft er voor oudste werkgroep van onze formatie en Jeroen deed het his-
gezorgd dat wij U deze extra Van vereniging. Ze werd opgericht op torisch onderzoek. Samen had-
Wirskaante over Ulicotense grote 4 juni 1986 in Café de Zwaan. den ze een schat aan gegevens 
geziMen kunnen aanbieden. lm- Aanwezig op deze eerste bijeen- en deze werden bij verschillende 
mers de grote gezinnen hebben komst waren: Fons Willemsen. gelegenheden ingezet. Voor de 
in 't verleden een duidelijke rol Frans en Cor van de Brandt, eerste keer bij de viering van de 
gespeeld bij de op- en uitbouw Riet Jansen. Jeroen Geerts en honderdste verjaardag van Jantje 
van ons kerkdorp. Ad Jacobs vanuit het bestuur. Vugt in 1987. Er was toen een 
Wij zijn er trots op dit te kunnen Deze initiatiefnemers wilden niet extra editie van 'Ons Weekblad' 
doen bij de opening van de alleen de historie maar ook de en een prachtige tentoonstelling 
nieuwe Multifunctionele Accom- actualiteit in beeld brengen. Daar over '100 jaar Ulicoten' in het 
modatie in Ulicoten. Een accom- zijn ze zeker in geslaagd. Dorpshuis. 
modatie waarvan wij hopen dat 
deze een centrale plaats in zal De kartrekkers van de pasop- In 1994 bij het 550-jarig 
nemen en hierdoor de leefbaar- gerichte werkgroep waren Fons bestaan van Ulicoten heeft de 
heid van dit prachtige dorp zal Willemsen en Jeroen Geerts. werkgroep meegewerkt aan 
bevorderen. Fons verzamelde samen met de het boek 'Tussen Bollekens en 

Oe huidige werkgroep Ulicoten: v.l.n.r. Dina Verheijen, Wim Geerts, Annelies 
Verheijen, Marcel Snijders, Rian Friederichs, Ad Jacobs en Herman Boeren. 
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Bremer'. Hiervoor hebben de 
leden veel beeldmateriaal ter 
beschikking gesteld en natuurlijk 
meegedraaid in heel 't feestpro
gramma. 

In 2003 was het de beurt aan de 
parochie in het kader van 200 
jaar Bernardusparochie. Bij deze 
gelegenheid is het boek 'Midden 
in de Gemeenschap' 
uitgegeven. Hieraan heeft de 
werkgroep een wezenlijke bij
drage geleverd. 

Daarna heeft de werkgroep 
het meer algemene werk weer 
opgepakt zoals het verzamelen 
van toponiemen, dialectwoorden, 
gezegdes en kinderspelen. Maar 
ook foto's en documenten. 

Fens Willemsen had een goed 
beeld van de samenstelling van 
de gezinnen in Ulicoten. Hij 
kwam immers bij veel gezinnen 
over de vloer. Zijn idee was het 
om de grote gezinnen in beeld te 

brengen. Anna Roeien en Marie 
Jansen-Van Put zijn er mee 
begonnen en hebben een eerste 
afbakening gemaakt. Hiervoor 
kwamen in aanmerking gezin
nen met zeven of meer kinderen. 
De eerste selectie leverde veel 
gezinnen op waarvan we later de 
namen en gegevens moesten op
zoeken en natuurlijk controleren . 
Hier hebben alle werkgroepleden 
actief aan meegewerkt. De leden 
van de werkgroep zijn dikwijls 
op pad geweest om de familie
foto's boven water te krijgen. Zij 
hebben er veel tijd en energie 
ingestoken om dit te realiseren 
en er een bijzondere extra Van 
Wirskaante van te maken. 

Het is een prachtig en herken
baar document geworden over 
een gedeelte van de Ulicotense 
gemeenschap. Onder de foto's 
zijn de namen vermeld zoals ze 
bij ons bekend zijn. Verder is 
er een aantal interviews opge
nomen over hoe mensen het 

ervaren hebben om in 'n groot 
gezin op te groeien. 

Jammer genoeg heeft Fens 
Willemsen het eindresultaat van 
deze extra Van Wirskaante niet 
kunnen beoordelen. Maar hij zou 
er beslist trots op geweest zijn. 
Hij overleed op 31 mei 2007. 
Zijn taak in de werkgroep werd 
overgenomen door Herman Boe
ren. Die heeft er samen met de 
huidige werkgroep voor gezorgd 
dat deze uitgave het daglicht zag. 

Dankzij Ulicotense ondernemers 
kunnen wij alle leden van Amalia 
en elk gezin In Ulicoten deze 
extra Van Wirskaante gratis aan
bieden. Hiervoor natuurlijk onze 
hartelijke dank. 

Wlj wensen u veel kijk- en lees
plezier toe. 

Werkgroep Ulicoten. 
Heemkundekring 

Amalia van Solms. 
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Grote gezinnen van toen en nu 

In Ulicoten waren in de vorige ten werd aangenomen, waardoor Nuttige wenken 
eeuw bijna uitsluitend grote kinderen onder de twaalf jaar 
gezinnen. Hoe kwam dat? Had waren uitgesloten van fabrieksar- Door een van de werkgroep-
het te maken met de katho- beid, verdween dit voordeel. leden wordt een oud kerkelijk 
lieke huwelijksplicht? En was trouwboekje van haar ouders 
het specifiek voor Ulicoten of Zoals veel trends verspreidde de bewaard; zij kregen het aange-
was het overal zo? Een van de trend tot gezinsverkleining en reikt tijdens het huwelijksexamen 
geïnterviewden had een duidelijk geboortebeperking zich vanuit voorafgaand aan hun huwelijk . 
en simpel antwoord op de vraag het noordwesten van Nederland 'Korte Onderrichtingen en Nuttige 
waarom er zoveel grote gezinnen waar zich de meeste grote steden Wenken voor Gehuwden' heet 
waren in Ulicoten: "Van seks bevinden, richting het Zuiden. het en daarin wordt uitgelegd 
hiewen ze allemal en er waren Vanaf 1960 was in onze regio wat het huwelijk precies inhoudt 
geen voorbehoedmiddelen ... " pas sprake van huwelijksmoder- en wat van de beide echtelieden 

nisering. Dit had ook te maken verwacht wordt(**). 
'Tot ver in de negentiende eeuw met de positie van de katholieke 1. Het Huwelijk is het Sacra-
waren Nederlanders gewend om kerk. Religieuze Nederlanders ment. waardoor man en vrouw 
relatief laat te trouwen en veel brachten gemiddeld meer kinde- zich tot echtgenoten verbinden 
kinderen te krijgen', schrijft Bas ren voort dan niet-religieuze. en genade ontvangen om de 
Kromhout in een artikel in het De kerken hanteerden eeuwen- plichten van de huwelijkse staat 
Historisch Nieuwsblad (*). 'His- lang een strikte moraal waar naar behoren te vervullen. 
torisch-demografen verklaren dit het seks betrof: het was taboe 2. Het hoofddoel van het hu we-
vanuit economische motieven. buiten het huwelijk en verplicht lijk is: kinderen voor God voort 
Waar huisnijverheid de belang- binnen het huwelijk. Gods woord te brengen en christelijk op te 
rijkste bron van inkomsten was, 'Gaat heen en vermenigvuldigt voeden. 
was een groot kindertal bevorder- u' (Genesis 1 :28) werd zeer 
lijk voor het gezinsinkomen'. Dat letterlijk genomen en de pastoor Over de huwelijksplicht is het 
gold zeker ook voor de boeren. kwam regelmatig langs als de boekje zeer duidelijk: 
De industrialisering bracht een jongste spruit opgroeide. om te 7. {. .. ) Overigens moeten man 
nieuw patroon. Fabrieksarbeiders informeren of er opnieuw een en vrouw wel bedenken, dat het 
konden relatief jong trouwen en kind op komst was. Ook wordt weigeren en zelfs met merkbare 
vroeg onafhankelijk zijn. Ze had- wel gedacht dat pastoors en tegenzin toestaan van het huwe-
den weinig economisch belang dominees graag wilden dat hun lijksgebruik zeer licht oorzaak is 
bij geboortebeperking, omdat kerk het grootste zou worden van verstoring van de vrede en 
kinderen meewerkten in de en nakomelingen waren nieuwe van verflauwing der echtelijke 
fabriek. Maar toen in 187 4 het gelovigen en zorgden voor groei liefde en de andere partij dikwijls 
Kinderwetje van Sam van Hou- van de kerken. in gevaar brengt te zondigen. 

6 van wirskaante 2013/ EXTRA 



In een aantal artikelen worden 
zaken opgesomd die wel en niet 
mogen. Bij twijfel wordt echte
lieden geadviseerd 'overleg te 
plegen met zijn zielbestuurder'. 
Zondige handelingen en voor
behoedmiddelen zijn verboden 
en worden betiteld als 'een der 
zwaarste zonden'. 
Verder geeft het boekje voor
lichting over zwangerschap, 
opvoeden van kinderen, dopen, 
enzovoort. Verderop in het boekje 
is ruimte om plaats en dagte
kening van het huwelijk in te 
vullen en daarna de namen van 
kinderen die worden geboren. Er 
is ruimte voor vijftien kinderen! 

Bisschop Bekkers 

Na de Tweede Wereldoorlog zette 
de trend om minder kinderen 
voort te brengen zich verder door. 
De Nieuw Malthusiaanse Bond, 
opgericht in 1881 propageerde 
al sinds die tijd dat het een groot 
maatschappelijk kwaad voor 

mannen zowel als voor vrouwen 
was, 'om aan meer kinderen het 
leven te schenken dan zij kun
nen voeden, kieeden en huisves
ten'. Door de katholieke clerus 
werden de denkbeelden van 
deze organisatie verworpen en 
zelfs opgenomen in het boekje 
voor de gehuwden als zijnde 
ontoelaatbaar. In 1963 liet de 
Bossche bisschop Bekkers op de 
KRO-televisie een ander geluid 
horen. Hij stelde dat de omvang 
van een gezin een gewetenszaak 
van de gehuwden was waarin 
niemand, ook geen zielzorger, 
treden mag. Deze uitspraak 
veroorzaakte veel opschudding 
en leverde de bisschop een 
reprimande van de aartsbisschop 
op, maar gelovigen waren er 
blij mee. De goedkeuring van 
anticonceptie was daarmee een 
feit en de anticonceptiepil werd 
ooit omschreven als 'lekkers van 
Bekkers'. Het Vaticaan is echter 
officieel nooit overgegaan tot 
goedkeuring van anticonceptie. 

(*)Bron: Historisch Nieuwsblad, 
De Grote Gezinnen van de Ne
derlandse Katholieken, Kinderen 
verwekken was huwelijksplicht. 
HN nr. 10/2007 door Bas 
Kromhout. 

(**)Bron: Korte onderrichtingen 
en nuttige wenken voor gehuw
den. 
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van den Ac:eken - Aarts 

vlnr staand: Jos, Piet, Jan, Fons 
zittend: Moeder Wies Aarts met Ben op schoot, Tinus, Louis, Riet, Vader Gust van den Ackerveken 
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~€i ____ A_d_a_m_s_-~~n der Kaa 

vlnr: Greet, Geert, Vader Jan Adams, Ann, Frans, Janus, Moeder Marie vd Kaa, Ria, Trees, Jan, Jos 
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~~--------va_n __ A_IP_h~::-vanRaak 

vlnr: Anja, Moeder Cor van Raak, Vader Jack van Alphen sr., Jack jr., Anita, Gonny, Carien, Marian, 
José 
(foto gemaakt bij het Gouden Huwelijksfeest in 2008) 
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~~--------B_o_e_re_n_-~~oope/Bax 

vlnr staand: Herman, Anna, Gust 
Onder: Liesje, Vader Vic Boeren. Jan, Moeder Maria Bax, Julia, lrma 

van wirskaante 2013 I EXTRA 11 



Boeren -van den Ackerveken 

vlnr achter: Bertha, Janus, Marie, Bernard, Usa en Johan. 
Voorste rij: Herman, Jos, Moeder Rosa/ia van den Ackerveken, Gust, Vader Kiske Boeren, Anna 
(foto gemaakt bij de zilveren bruiloft in januari 1948) 
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Boeren -: der Steen 

Koop Boeren en Anna van der Steen Charel Boeren 

Gust Boeren Jan Boeren Kiske Boeren Jet Boeren 

Ju/ia Boeren Mieke Boeren Trees Boeren Vic Boeren 
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~€i ____ d_e _s_on-~ Kuijpers 

vlnr staand: Toon, Mar/een, Guusje, Corry, Adry, Tonny 
zittend: Ria, Peter, Vader Frans de Bont, Ben, Moeder Jo Kuijpers 
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van den Bra:! - Verhoeven 

vln r: Jan, Moeder Marie Verhoeven, Sjaak, Vader Kees van den Brandt, Marie, Jaon, Frans. 
(Jet staat niet op de foto) 

Interview met Jaon van den Brandt 

Het gezin Van den Brandt telde acht kinderen en Jaon was de oudste. Met zessen zijn ze 
opgegroeid op de Oude Strumpt. Ze hadden in hoofdzaak kippen thuis en een broedmachine. 
Maar ook wat koeien en varkens. De oudsten moesten het meest helpen thuis, al voor ze naar 
school gingen. Dat was overal zo volgens Jaoo. Als ie veel moest werken en aan de late kant 
was, mocht ie soms de fiets meenemen naar school. Ze woonden met drie gezinnen, allemaal 
familie, vlak bij mekaar op de OudeStrumpt en vader Kees maakte elke dag een rondje langs 
tante Kee en tante Mie. 



Goei Putje 

Het drinkwater kwam uit de put en werd gekookt op het fornuis, maar spoelwater moest in de 
wei gehaald worden met de kruiwagen vol emmers, want daar was een goei putje met beter 
water ... "Onze put stond neven het bakhuis, maar daar zat veel ijzer in dat water. De melkbus
sen kregen er een bruine kleur van. Netfen de weg stond een putje mee goei water. Dat gingen 
we met emmers halen. Als we ander vee kregen, dan dronk dat in het begin ons water nooit". 
In 1960 kwam er waterleiding op de Strumpt. Boeren namen ook water mee van de melkfa
briek als zij de melkbussen gingen wegbrengen. De krant namen ze dan ook mee voor de boe
ren en pap werd meegenomen door de melkrijder en een fles gas, wat hout of een balk. Allerlei 
boodschappen kwamen zo uit het dorp naar de Strumpt. "In een droge zomer hebben we ooit 
alle kannen van de buurt meegenomen voor water, want iedereen had daar gebrek aan". Zak
ken meel namen ze ook mee. "Ge reed nooit ginnetoer of er zat wel een briefke in de kannen 
om wat mee te brengen". Alles werd vroeger met paard en kar gedaan, of met de transportfiets. 
Daarmee reden kleine boeren met melkbussen naar de wei. 

Spekkuip 

In de oorlog maakten ze zelf boter. Die werd gekarnd in een melkkan met een houten stok 
waaraan een schijf met gaatjes zat. Brood werd ook zelf gebakken. Jaon was al bakker toen 
ie dertien jaar oud was. Toen het brood duurder werd, zei vader tegen de bakker: "Breng maar 
een zak bloem mee". Die leverde de bakker dan ook en hij kwam zelfs kijken hoe vader daar
mee brood maakte. "Een emmer melk ging erbij in de houten trog en dan flink stompen. Gerard 
Gulickx kwam kijken en zei: "Dat moete zo doen". Hij kon met twee handen tegelijk brood-
jes kneden. Zijn vader begon daar niet aan. Jaon keek eerst de kunst van zijn vader af. Dat 
eigengebakken brood bleef veellanger vers. Ze bakten voor een hele week. "We waren eigenlijk 
de hele dag bezig met zorgen voor eten". Er kwamen allerlei leveranciers aan huis, vijf dagen 
per week, met levensmiddelen en brood. Moeder weckte niet, maar de slacht ging allemaal in 
een spekkuip. Zo'n spekkuip was een gemetselde bak in de kelder. Er werd zout op het spek 
gedaan en dan ging er een plank over. Ook was er een kast met gaas ervoor. Dat was de spek
kast. Grootmoeder Trien kon goed koken, herinnert Jaon zich nog. 

Stand 

Bij Kusters in Ulicoten werd vroeger de tuinbouw uitbetaald en er werden dingen bekendge
maakt. Je kon je spullen bestellen bij de boerenbond en afrekenen. "Het gebeurde allemaol 
bij Kusters". Zondags na de mis ging Jaon er graag een borreltje drinken. "De standen waren 
belangrijk in diejen tijd. Boeren van deze kant konden niet bij het zangkoor komen. Mensen in 
Ulicoten hadden ook allemaal een bijnaam, omdat er zoveel mensen met dezelfde achternaam 
waren. Ons To zat hier tien jaar vur ze 't allemaol uit de frut had en snapte". 
Broer Sjaak heeft nog een leuke anekdote over pastoor Van Steen. Hij moest daar altijd haan
tjes naartoe brengen in een mand. Dan kreeg ie van de pastoor een tros druiven en de pastoor 
zei dan: "Eet ze onderweg maar op, anders moete ze thuis delen". Hij wist ook dat de pastoor 
jager was en dat hij fazanten leerde schieten thuis in de tuin. Bets Sommen, die meid was bij 
de pastoor, moest een kip weggooien waar de pastoor dan op schoot... 



"Het zou zuur tegenvallen as ge in de tijd teruggeplaatst wier. Ik heb nooit als knecht ergens 
hoeven te gaan werken. Sommige broers en zussen wel. De meiden hadden het slechter dan 
de jongens bij de boeren. Jongens gingen 's avonds ergens buurten. De meiden moesten 
's avonds ook nog werken zoals sokken stoppen enerpel schellen vur de volgenden dag". 

vlnr: Sjaak, Jan, Frans, Jef en Jaon van den Brandt 
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van den Broek - van der Schoof 

vlnr.: Cees, Jeanne, Els, Vader Piet van den Broek, Wil, Harry (achter moeder) Jet vd Schoof, Jan, 
Tonny, Chris 
(gouden bruiloft 1988) 
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~$ _____ va_n_D_u __ :: Ncoyens 

vlnr achter staand: Jos, Harri, Ludo 
zittend: Vader Jan van Dun, Hilda, Yvonne, Luciënne, Moeder Sieke Nooyens, Gerda 
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~~----v_a_n_D_u_n ~Verhoeven 

vlnr achter: Toon, Fons, Anna, 
Jan, Chat, Uza, Nel, Dina 
vooraan: Vader Petrus van Dun, 
... Verheijen? Moeder Joanna 
Verhoeven 

vlnr: Dina, Toon, Mina, Jan, Anna, Fons, Liza, Chat, Guust van Dun 
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vlnr achter: Jo, Wim, Mientje, 
Tom 
zittend: Vader Frans van 
Engelen, Kees (op schoot) Ria, 
Corrie, Moeder Jo van Ginneken 
(foto gemaakt bij de koperen 
bruiloft) 

van Engelen zvan Ginneken 

vlnr achter: Wim, Corrie, Vader Frans van Engelen, Ria, Mientje 
zittend: Jo, Kees, Moeder Jo van Ginneken, Tom 
(foto gemaakt bij de zilveren bruilofU 
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~~----G_e_e_rt_s-..~an Gorp 

vlnr staand: August, Josephus, Anna, Bernardus, Adrianus 
zittend: Vader Gerard Geerts en Moeder Maria van Gorp 
(Maria* 18-4-1891 + 21-11-1918en 
Louisa * 30-12-1896 + 01-12-1897) 

bidprentje Maria Geerts 
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~~----G_e_e_rt~sZKennes 

vlnr staand: Corrien, Rian, Theo, Karel, Adriën 
zittend: Jos, Alowies, Vader Gerard Geerts, Moeder Mar;a Kennes 
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~~----G_e_erts_-~eeuwesen 

vlnr: Gust, Josefien, Vader Sjef Geerts, Jos, Ans, Janus, Betsie, Piet, Moeder Marie Meeuwesen, 
Bernard, Gerard (1950) 
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~~-----G-ee_rt ___ sz Kusters 

vlnr achterse rij: Fons, Jan, Wies, Cor (zuster Viventia), Marie, Sjef, Nard 
zittend: Vader Janus Geerts, To, An, Moeder Nelly Kusters, 
vooraan: Gust 
(foto gemaakt in 1936 voor het vertrek van Cor naar Aruba) 
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~~-----v-an_G_i __ l~ Jespers 

vlnr: achter: Frans, Marie-José, John, Annie, Ad, Wim, Jos 
vooraan: Gerard, Moeder Cor Jespers, Vader Jan van GiJs, Marcel 
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~~-----Gra------.um: - Koks 

vlnr staand: Ad, Riet, Piet, Corry 
zittend: Koos, Annie, Vader Gerrit Graumans, Moeder To Koks 
(Corry *9-6-1945 + 25-6-1945) 
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van Hellemond- Verkooijen 

Kinderen van Hellemond 
vlnr staand: Hans, Jeanne, Harrie 
zittend: Guus, Leo (op schoot) Loes, Jan, 
Ad (op schoot) Marian, Annelies 
Inzet: Thea 

28 van wirskaante 2013 / EXTRA 

Jos en Bets 
van Hellemond - Verkooijen 



Familie van Hellemond 1977 
vlnr staand: Annelies, Jan, Marian, Jeanne, Hans, Harrie, Guus 
zittend: Leo, Moeder Bets, Vader Jos van Hellemond, Loes Vooraan: Ad, Thea 
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~~ Hendrickx- Laurijssen 
%ffi------.._,..-------1 

vlnr staand: Frans, Jaak, Louis, Wies 
onder: Ad, Vader Joan Hendrickx, Franka, Riet, Moeder Joke Laurijssen, 
Fons 
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~~-----Ja_c_o_b---~ Peeters 

vlnr achter: Anton, Ad, Vader Frans Jacobs, Moeder Mien Peeters, Jan, Alfons, Kees, Stan 
voor: Willy, Joke, Riet, Rianne (vooraan) Corry, Frans 
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~~-----Je_s_pe-~ Segers 

vlnr: onbekend meisje, Marie, Thereza, Cor, Fons, Toos, Wim 
boven Vader Jan Jespers en Moeder Anna Segers 
(niet op de foto: Kees) 
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~~-----Je_s_p_er-~ Kusters 

vlnr staand: Hans, Ceciel, Ad, Joost, Moeder Fien Kusters, Vader Kees Jespers, Loes 
zittend: Peter. Karin, Veronique 
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~~-----Jo_s_te-~ Geurts 

vlnr staand: ?, Marie, Bart, /...eida, Gerus (broeder), Gerard, Jan, Frits, Toon 
zittend: Drika. Vader Gerardus Josten, Anna, Moeder Alberdina Geurts, Martien 
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~~----J_o_s_te_n_-.....,;: Boomen 

vlnr bovenste rij: Jan, Frits, Jos, Piet 
middelste rij: Riet, Vader Toon losten, Moeder Josina v/d Boomen, Annie, 
onderste rij: Ben, Dina, Harry, Gerrit 

kinderen losten 
vlnr staand: Anny +, Harry, Gerrit +, Ben, Riet 
onder: Piet, Jos, Dina, Jan +, Frits 
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~~-----J_o_st_e ____ : Jansen 

vlnr staand: Gerus, Nico, Betsie, Dina, Gerard, Jeanne 
zi ttend: VaderFrits Josten, Frits jr, Moeder Marie Jansen 
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~~-----J_o_st_e--.: Jansen 

(Frankrijk) 

vlnr achter: Agnes, Vader Jan 
Josten, Moeder Petronelia 
Jansen, Gerard, Aleida 
zittend: Maria, Adriana, Dina, 
Antonia 

groepsfoto ter gelegenheid van de zilveren bruiloft familie Josten-Jansen in 1960 
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van der K:- de Koning 

vlnr staand: Jan, Sjaan, Marie, Uen, Kees 
zittend: Vader Geert van der Kaa, Janus, Koos, Moeder Anna de Koning 
Foto gemaakt in 1935 bij Jan en Nel op Baarle Heide bgv 25-jarig huwelijk 
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~~------K_e_u_st_e_rm~:s- Meyvis 

vlnr staand achter: Chat, An, Miet 
zittend: Cor, Vader Jan Keustermans, Janus (vooraan), Moeder To Meyvis, Jo, Lieneke 
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~~----K-ok_s-~an Riel 

vlnr staand: Corrie, El/ie, Koos, Wil, Riet 
zittend: André, Karin, Vader Jan Koks, Moeder Joke van Riel 
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~~-----K_o_x_---...:terings 

vlnr staand: Jo, Frans, To, Piet 
zittend: Cor, Kees, Vader Janus Kox, Moeder Bets Weterings, Jos, Nel 
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~~-----Ko_iJ_·e_n~~erheijen 

Staand vlnr: Piet, Marian, Hans, Loes, José, Ad 
Zittend: Karien, Kees, Jeannie, Vader Christ Koyen, Wil/ie, Moeder Cor Verheijen 

Gouden Bruiloft 
vlnr: Wil/ie, Piet, Marian, Ad, 

Karien, Kees, Jeannie, José, 
Loes, Hans 

Vooraan: Vader Christ en 
MoederCor 
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Kusters- :rts/van Geel 

vlnr achter: Anna, André, Vader Jaon Geerts, 2e moeder Sjaantje van Geel, Gust, Maria 
op de knieën: Toos en Gusta 
zittend: Fons, Marce/, Theo, Toon, Jos, John 
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Snijders - : Hellemond 

vlnr staand: Edith, Jozef, Marja, Karel, Els, Thea, Gode/iet 
zittend: Marcel, Carla, Vader Jan Snijders, Moeder Alida van He/lemond, José 

Interview met Marja Snijders en Wim Kusters 

Bij de familie Kusters hadden ze tien kinderen. 
Ze woonde aan de Dorpsstraat en Wim was de tweede jongste. Hij had een vrijgevochten 
leven: "de wegen waren gebaand". 
Bij de familie Snijders, die ook aan de Dorpsstraat woonde, hadden ze ook tien kinderen en 
Marja was de oudste. Zij moest altijd om elf uur thuis zijn als ze uitging. Haar jongste zussen 
gingen pas om elf uur op stap! Toen Marja in Dongen op kostschool zat, zijn haar twee jong
ste zussen Els en Carla geboren. Haar moeder was dikwijls ziek en ze hadden twee keer in de 
week hulp voor de was en om te poetsen. Het was allemaal heel zwaar. "Na drie jaar Mulo, 



was ik niet meer leerplichtig en zou ik naar huis komen. Maar de nonnen vonden het zonde. 
Daarom heb ik de vierjarige Mulo in drie jaar gehaald, maar ik moest altijd leren en mocht niet 
meedoen met tekenen en gym". Bij mijn examen was moeder met een bedevaart van de zieken 
naar Lourdes en mijn vader was bij de diploma-uitreiking. Toen de nonnen zeiden dat het zo 
jammer was dat ik niet verder mocht leren, zei mijn vader: "Goed, ga maar naar de kweek
school en wij lossen het wel op". Elke week als ze thuis kwam, zag ze dat het allemaal moeilijk 
was thuis en daar kon ze niet goed tegen. Na een paar maanden bleef ze daarom thuis van 
school. Ze volgde nog wel naailes inBaarleen drie dagen in de week deed ze de boekhouding 
van de Boerenbond bij Frans Smeekens. 

Na twee jaar kwam zus Edith naar huis voor de huishouding en konMarjade opleiding voor 
kraamverzorgster gaan volgen. Daarna kwam Gadelief naar huis en kon Edith naar de opleiding 
voor kraamverzorgster. Na een jaar was het niet meer nodig dat er iemand thuis was en ging 
Godelief naar de verpleegstersopleiding. 
Drie meisjes kwamen in de zorg, de vier andere meisjes en een broer in het onderwijs. Toen 
Marja in 1970 trouwde, moest ze stoppen met werken. Dat was zo in die tijd. Sjaantje Theeu
wes kwam aan haar moeder vragen of ze niet iemand wist om te helpen met de boekhouding, 
en daar is Marjatoen gaan werken. Ze is dat tot haar zestigste blijven doen! 

Rust, reinheid, regelmaat 

Vader Snijders had een aannemersbedrijf met werkplaats. Marja is geboren in de boerderij 
van Rijvers aan de Dorpsstraat. Er was een lange smalle slaapkamer en daar sliepen vader en 
moeder en twee kinderen in een kleuterledikant, een in de wieg en een in een kinderbedje. 
Marjasliep zelf op de divan in de kamer. Er was verder een keukentje, een woonkamer en een 
washuis. "We hadden geen kinderstoel en geen kinderwagen. Daar was geen geld voor. Toen 
de twee jongste kinderen geboren waren, was er het consultatiebureau waar je naartoe moest. 
We kochten een kinderwagen bij Jan Tuijtelaars om naar het bureau te gaan. Je had nooit tijd 
om te gaan wandelen. De kindjes bleven boven in hun bedje en kregen ook eten boven. 
Ze waren bijna nooit beneden. Boven lagen ze rustig. Vroeger hadden kindjes echt rust, rein
heid, regelmaat. Een groot verschil met nu. Nou worden ze overal mee naartoe gesjouwd. Dat 
kon ook niet vroeger, daar was geen tijd voor''. 

Schilde 

Ze gingen bijna nooit weg, maar Marja herinnert zich dat ze ooit met zijn allen in een buske 
met Janus Kusters naar Schilde bij Antwerpen naar een tante zijn geweest. 
Die had twaalf kinderen. Oom was bij de politie en de vrouw was een zus van vader. Daar 
gingen ze dan naartoe, en in de zomer gingen ze op de fiets naar de Efteling of naar de Dreef. 
Bij elkaar achterop. 

Stofzuiger 

"Wij woonden vlakbij school, en je moest voor je broers en zussen zorgen. Ik ging nooit naar 
school voordat alles opgeruimd was, en de jongens moesten ook mee helpen afwassen". 



Ze herinnert zich ook dat Bets Sommen een stofzuiger van Holland Elektro kwam demonstre
ren. Helemaal geweldig. "Wij hadden kokosmatten. Dan moest je een harde bessem natmaken 
en over de matten gaan, anders stofte het te hard". 
Dat ze radio kregen, weet ze ook nog heel goed. "In korte tijd is er zoveel veranderd". 
Voor de was moest het fornuis op zondagavond aangestoken worden en die kookte dan de 
hele nacht. Op maandag kwam er iemand om de was te doen. Die was de hele dag daarmee 
bezig. De wasteil was tevens het bad waar ze op zaterdag allemaal in werden gewassen. Het 
water werd op de cuisinière verwarmd. In 1957 toen de waterleiding en de riolering werden 
aangelegd werd er pas een douche gemaakt in hun huis. Sommige mensen hadden hun eigen 
watervoorziening en dus ook eerder een bad of douche. 

Kleding 

Omoe breide borstrokken voor het hele gezin, maar Marja kon niet tegen wol en mocht daarom 
haar pyjama onder de borstrok aanhouden omdat het anders zo kriebelde. 
Als ze uit school kwamen moesten ze altijd schortjes aan. "Ge had nie zoveul kleren. De hele 
week moest je ermee doen en op zaterdag in bad en op zondag had je zondagse kleren". Op 
zondag ging vader om half zeven naar de kerk voor de communie en moeder ging om half acht 
naar de mis. Vader zorgde dan voor het ontbijt; er was wit melkbrood! Vader hielp zondags 
altijd met de bedden opdekken en de was koken. Verder deed hij niks in het huishouden. Ze 
zaten met twaalven aan tafel, een hele grote uittrektafel. Vader was heel streng met eten. "Wij 
lustten alles, behalve krellen van vlees. 
Jozef had een keer in het washuis, waar een emmer stond voor de mieshoop, vlees wegge
gooid. Vader had dat in de gaten en hij moest het eruit halen en opeten". 

Evacués 

Tijdens de watersnood van 1953 werden er in het gezin Snijders ook evacués ondergebracht. 
Een heel gezin werd verdeeld: bij Snijders zat een moeder met een paar kinderen; de vader 
moest mee opbouwen bij de dijken. Er werden acties gehouden om kleren in te zamelen en die 
kleren werden verdeeld. 

Marja herinnert zich nog dat de moeder van dat gezin de kleren die ze niet mooi vond in de 
bullenzak gooide en dat haar moeder ze er weer uithaalde voor hen zelf. 

Koken 

De eerste keer dat Marja nasi kookte voor het gezin, lustte niemand die. Zij had dat geleerd 
toen ze in de kraam werkte, dus dacht ze het thuis ook eens klaar te maken. "Nou eten ze niet 
anders, maar toen moesten ze dat echt leren eten". Hun moeder at altijd paardenrookvlees. "Ze 
was niet sterk en at drie keer in de week biefstuk, dat was nodig om op de been te blijven. 
Wij hebben nooit honger geleden. Opa van de Strumpt kwam de moestuin spitten. De winkel 
van de bakker was tegenover ons en we liepen er wel twintig keer per dag daar naartoe. We 
hielden nooit bij wat nodig was. Met je eerste communie mochten de communicanten na de 
mis bij de bakker waar je klant was, gaan eten". 



~~-----K_u_st_e~: G~~ 

vlnr achter: Jan, Jef, Cor, Fons, Moeder Toke Geerts, 
Vader Jaon Kusters, André 
voor: Wim, Loes, Oostenrijks meisje op vakantie, 
Annie, Fien (1950) 

Circus 

Riet Kusters 

Kinderen die heel regelmatig naar de kerk gingen mochten mee naar het circus. "Die van de 
Strumpt vonden dat heel gemeen, want zij konden niet zo vaak naar de kerk. Elke dag werd in 
de klas gevraagd wie naar de kerk was geweest. Dan kreeg je een kruisje achter je naam. Als 
je bijna iedere dag was geweest, mocht je mee naar het circus. De mis begon eigenlijk om half 
acht. maar pastoor Van Steen begon al om kwart over zeven en om vijf over half acht was de 
mis uit. 



Feesten 

De eerste communie was echt een feest. Marja droeg een smackjurkje voor haar communie. 
Later werden dat witte jurkjes en werden de meisjes echt bruidjes. "Dan kwam er iemand ko· 
ken. We kregen gele prikkellimonade van de Limfa en sloffen, dat zijn koekjes, gebakken van 
bladerdeeg met suiker. De volgende dag was er dan nog een bietje limonade over en een halve 
koek", zegt Marja. 

Bij Wim thuis kregen ze elke zondag prikkellimonade en met zijn eerste communie kreeg hij 
een fiets. Maar hij viel met die fiets, op de werft over een kip! Wim herinnert zich nog zijn 
plechtige communie, die was gemengd. Groot feest was dat, omdat er meisjes bij waren. 

Marja weet ook nog dat ze op haar tiende verjaardag een kwatta kreeg als cadeautje. 

Doodsprentje 

In 1938 werd Wilhelmus Aloysius Sernardus Kusters geboren en overleed in hetzelfde jaar. In 
1939 werd Wim geboren en kreeg dezelfde namen als zijn overleden broertje. Zodoende heeft 
hij een doodsprentje van Wim Kusters. Vroeger werden vaak de namen van overleden broertjes 
of zusjes opnieuw gekozen. In 1945 is Augustinus Kusters (broer van Wim) na een droevig 
ongeval te Etten-Leur overleden. Marja vertelt dat ze meter is van haar jongste zusje. Dat moest 
meteen worden gedoopt, de dag na haar geboorte. 
Bij Snijders werden ook doodskisten gemaakt in de timmerwerkplaats en vader Snijders moest 
dan de dode mee in de kist leggen, in een lijkwade. 

Vrije tijd 

Buske schuppen, verstopperke, meske steken, dat waren de spelletjes die ze vroeger speel
den. "Ik was altijd met de kindjes bezig. Ooit kreeg ik eens een pop van Sinterklaas met echte 

Gust Kusters 
(* 04-12-1924 +30·07-1945) 
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ogen die dicht konden. Die waren na een dag al kapot gemaakt door de anderen. Met Sinter
klaas kreeg je meestal wat je nodig had". lets ouds, een pop werd aangekleed, iets wat zelf 
gemaakt was. "Hoe kan het dat anderen zoveel krijgen? vroegen wij dan", vertelt Marja. Wim 
weet nog dat hij ooit heel boos was. "De rest hield pakskesavond en ik mocht niet meedoen, ik 
was te jong en mocht er niet bij zijn." 

Marja was bij de kabouters en ze was ook welpenleidster. Allemaal in het gezin zijn ze bij de 
scouting geweest. 
Wim was bij de welpen en de verkenners en werd later ook verkennerleider. Bij de fancy fair 
leerden ze elkaar kennen. Toen de moeder van Wim jarig was, kwam Marja net iets na elven 
thuis en de deur was al op slot. Ze probeerde een raampje open te maken, maar dat ging 
kapot. Veel uitgaan deden ze niet. Ze gingen naar de film bij Den Engel, of dansen bij Schalui
nen of d'n Biering. Martini dronken ze dan. Wim moest elke zondag voetballen bij Gloria UC. 
"Ik moest werken op zondag", vertelt Marja. "Mijn record was vier kraambedden dat is veertig 
dagen achter elkaar. In Middelbeers, Biest-Houtakker en die plaatsen. Het centrum waar ik 
werkte zat in Goirle. In het begin ging ik met de brommer, later met een autootje. 
Op zondag moest je dan tot twee uurlof tot vier uur werken. Om half vijf was ik dan thuis. Ik 
was dan niet naar de kerk geweest en dan moest ik van vader nog in Hoogstraten naar de kerk. 
En hij duldde geen tegenspraak!" 

Voorlichting 

Grote gezinnen waren heel gewoon in die tijd. Toen was dat nog zo. "Vader en moeder gingen 
naar een voorlichtingsavond over periodieke onthouding in Baarle. Daar vertelden ze nader
hand over." Miskramen herinnert Marja zich ook. "De werkster was bij ons en het was heel 
spannend. Er moest allemaal water worden gekookt. "'Krijgen wij een kiendje?" vroeg ik. "Ja 
maar het is dood", zei ze. 
Een nonneke ging weg met een grijs zakske. 

"Vaak kwam ook haar nichtjeMarianop vakantie als moeder moest bevallen. "Wij moesten 
dan naar de Strumpt, naar opa en omoe Van Hellemond. Bij Cees van den Brandt hadden ze 
telefoon en om drie uur moesten we daar naartoe om naar huis te bellen. 
Vader zei: '"Ja, we hebben een kindje en ze heet Jozefa". Toen mochten we naar huis komen." 
Als het kindje geboren was, moest het binnen vierentwintig uur gedoopt worden en zes weken 
later, als de kraamvrouw was opgeknapt, gingen de buurvrouwen met moeders naar de kerk, 
voor de kerkgang en na die mis kwamen de buurvrouwen eten. Het was een ritueel waar ver
der geen aandacht aan besteed werd. 

Opvoeden 

"Er waren veel grote gezinnen in Ulicoten", weet Marja nog. UGe voedde elkaar op, dat ging au
tomatisch," zegt ze terugblikkend. "De groten namen de kleintjes mee, dat was niet zo moeilijk. 
Het was een heel andere tijd. Je kunt het niet vergelijken". Wim vult aan: "Wij waren boer en in 
de oogsttijd werkte je op de akker, dat hoorde erbij. Melken ook, met de kar naar de wei rijden. 
Je kreeg geen zakgeld, als je ergens heen moest kreeg je geld mee''. De vader van Wim is 



twee keer getrouwd geweest. Met zijn eerste vrouw had hij vier kinderen en toen die overleed, 
trouwde hij met haar zus en daar waren de andere kinderen van. Wim hoorde dat pas op zijn 
zestiende "Daar werd niet over gepraat vroeger". 

Auto 

De eerste televisie kwam, dat weet Marja ook nog goed. Die stond in Ulicoten bij Bart van de 
mulder en daar gingen alle kinderen van het dorp kijken als Sinterklaas aankwam. Ze leefden 
veel meer buiten in die tijd. "Wij gingen peeën dunnen, bessen en aardbeien plukken om een 
cent bij te verdienen en gaven alles af. Ook wij kregen geen zakgeld". Wim mocht wel het geld 
houden dat hij verdiende met kuikens leewieken (amputeren van een gedeelte van de vleugel). 
"Bij ons thuis was het helemaal anders. Ik reed al heel jong auto op den akker. Met zestien 
reed ik al alleen met de auto naar Turnhout met de instrumenten van de fanfare. Auto's waren 
er altijd bij ons". Marja ging samen met vader Snijders lessen toen zij achttien was en vader 
had ook nog geen rijbewijs. Moeder haalde haar rijbewijs op vijfenvijftigjarige leeftijd. 

Op zekere dag kwam ze thuis en zei: "Ik heb vandaag mijn rijbewijs gehaald". Zonder van tevo
ren iets tegen iemand te zeggen, had ze dat stillekes gedaan. Niemand wist ervan. Ze heeft er 
nog heel veel plezier van gehad. Wim haalde zijn rijbewijs na één les in Tilburg en hij slaagde 
direct in Breda. 

Vakantie 

Ver op vakantie gaan was er in die tijd nooit bij. Wel gingen ze op de fiets naar Zeeland en ook 
naar tante nonneke in Aarschot. Daar bleven ze slapen. Alleen het truike wat Marja aan had 
was een beetje kaal. Daar kon ze bij tante nonneke niet mee aankomen. 

Later zijn ze wel een keer samen op vakantie geweest, maar van te voren moesten ze een 
hele preek aanhoren. Niet samen slapen! Ze gingen met een zus van Wim en haar vriend. In 
Luxemburg sliepen de meiden in het pension en de jongens in een tent. "Toen wij getrouwd 
waren, gingen Marja's ouders wel eens naar Luxemburg met het gezin in een huisje en na hun 
vijfenzestigste gingen ze samen vaak op vakantie met een bus. Ze gingen ieder jaar op bede
vaart naar Sint Jozef in Leuven. Dat is de patroon van de timmerman". Wim vertelt dat zijn 
moeder een keer naar Lourdes ging en zijn vader naar Hakendover. 



~~----La_u_ri_is_s __ :; Marinus 

Jan en Cato Laurijssen - Marinus 

Nel, Lucia en An (staand) 
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Lucia, Lies, Cor en An 

Janus, Bernhard en Jos 

Coren Miet 
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~~----L-au_r_ii_ss~:- Meyvis 

vlnr: Rina (bankje) Janus, Vader Jef Laurijssen met Jantje, Treza, Marie, Moeder Sieke Meyvis, Jac, 
Betsie 
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Laurijssen- Schoenmakers 

vlnr achter: Gust, Jan, Louis, Wies, Sjef, Fons, Jo 
zittend: Cor, Miet, Vader Joaneke Laurijssen, Moeder Marie Schoenmakers, An, Harrie 
(foto gemaakt in 1945 op de MaaykanV 
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Laurijsse~ Verhoeven 

gezinsfoto van Laurijssen-Verhoeven, 1918 

Foto van 1948. 
Nelleke Laurijssen Verhoeven. Joannes Petrus Laurijssen. 
Geboren Ulicoten 28-3-1869, +5-2-1952. *Uiicoten 27-7-1856, +19-6-1927. 
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~~----l-eijt_e= Geerts 

vlnr: Vader Jan Leijten, Walter, Ad, Jos, Hans, Moeder To Geerts 

vlnr: boven: Ad, Corrie, Maria, 
onder: Walter 1, Jos, Walter 2 
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~~----L_e_ii_te_n_-~~oevenaars 

John, Pa Toon, Magda, Monique, Moeder Clara, Leo en Gerda. 
Niet op de foto: Carla en lngrid. 

Moeder Leijten, Gerda, Magda, Pa Leijten, Monique, Carla, lngrid. 
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~~----L-ei_it_en-2ochems 

vlnr staand: Jos, Tonny, Ad, Maria 
Zittend: Cor. Wim, Henk, Vader Fran Leijten, Anita, Moeder Net Jochems, Johan 
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~~-----l-eu_r __ ~ Joren 

vlnr achter: Frans, Jos, Rosa, Kees, Jo, Jac 
voor: Riet, Jan, Adrie, Rina, Emma, Dré, Moeder Begga Joren, Vader Jaon Leuris 

Interview met Rosa Leuris 

Rosa van de Heijning-Leuris groeide op in een groot gezin van dertien kinderen. Zeven jongens 
en zes meisjes telde het gezin Leuris. Het leeftijdsverschil tussen de jongste en de oudste was 
negentien jaar. Een van de kinderen overleed op eenjarige leeftijd. 

In de Dorpsstraat woonden ze in een huis dat nadien wit gemaakt is. Haar moeder had dertig 
jaar lang een postagentschap aan huis en vader was postbode. Soms verving Rosa haar 



moeder wel eens, als deze vakantie nam. Maar het postagentschap overnemen, dat wilde zij 
niet. Op het geld van een ander passen, dat lag haar niet zo. "De kist met geld en postzegels 
lag onder het bed", herinnert ze zich nog. Vader zat altijd achterstevoren op een stoel en stond 
vaak met een sigaretje aan de straat. 

Coupeuse 

Toen het jongste kind geboren werd, vroeg Rosa (zij was toen negen jaar) aan haar moeder: 
"Waarom is het geen mèske?" Moeder antwoordde: "De'n dokter hai 'ne jongen bij". Rosa 
weet niet anders dan dat zus Riet voor hen zorgde. Een keer per jaar reed Riet op de fiets naar 
de dierentuin in Tilburg met de kinderen. Op maandag met Ulicotense kermis, dat was vaste 
prik. ledereen moest thuis helpen. Riet mocht daarom niet trouwen van haar moeder. Ze had 
haar te hard nodig thuis. En ook zus Jo werd daarmee geconfronteerd. Zij moest wachten met 
trouwen totdat Rosa zestien was en thuis het huishouden kon doen! Rosa was de laatste die 
thuis de bruiloft vierde. Dat was tot die tijd de gewoonte. 

In het gezin Leuris mochten alle meisjes voor coupeuse leren. Dan konden zij zelf de kost ver
dienen, aldus moeder. Ze gingen wel bij mensen thuis naaiwerk doen, maar woonden allemaal 
thuis. Na school gingen ze ook met de kinderen aardappelen rapen bij Janus en Celine Geerts. 
Daar waren ze kind aan huis en hielpen ze de hele zomer met een stel kinderen op het land. 
"Er werden planken op de manden gelegd en Annie bracht dan een kan chocomel en we kre
gen brood. Dat deed je met veel plezier. We kregen een kleinigheidje. Dat werd aan de ouders 
gegeven en ging in de pot 

Toen Celine naar Leurdes was geweest kregen we een minibeeldje van Maria". Rosa heeft nog 
een foto uit die tijd. Het ziet eruit als een heel gezellige boel. En het Mariabeeldje draagt ze nog 
altijd bij zich. 

Aanschuiven 

Eten in zo'n groot gezin, met z'n vijftienen rond de tafel, dat was ook wat. "Ge kont niet van oe 
stoel af. De jongens hadden een eigen plaats. Dan was het aanschuiven en eten". Er werd een 
hele emmer aardappels geschild. Vader zorgde voor het eten als moeder op kantoor zat. Alles 
aten ze uit eigen tuin, appels en peren ook. Als postbode kreeg vader onderweg ook van alles. 
"Honger hebben we nooit gehad. Vader was er na zijn werk ook nog slachter bij in de winter". 

Zelf hadden ze een of twee varkens ieder jaar en een paar kippen, maar geen koeien. Alleen 
als er een noodslachting was van een koe met gebroken poot bijvoorbeeld, aten ze rundvlees. 
Dan kregen alle kinderen op school een briefke mee en iemand moest er naartoe om in de rij 
te staan voor een deel van het vlees. Dat was dan niet zo duur. 

Treksop 

De jongens sliepen bij Leuris met vier in een kamer en ook de meisjes lagen met zijn vieren op 
een kamer. Dan sliepen twee jongens op de opkamer en twee meisjes op zolder. Daar hing ook 



was te drogen in de winter. ledere week ging het onderlaken in de was en het bovenlaken werd 
onder op het bed gelegd. Zeven lakens gingen er in de was. 
Op zaterdag werd die in water met soda gezet met het ondergoed. "Als de meiden ongesteld 
waren, zaten die doeken er ook bij. bahbah", vertelt Rosa. 's Zondags werd de voorwas gekookt 
en in het treksop bleef het staan. 's Maandags om negen uur hing die was dan op den draad. 
"Als je verkering had, ging je met je vriendje in de stal zitten, bij de was. De ketel stond op een 
fornuis en dat moest steeds met hout bijgevuld worden. Stoken tot het kookte, en dan mochte 
weg. Het moest wel goed worden ondergestopt, zodat het warm bleef. De bonte was werd daar
na in hetzelfde sop gewassen. Dan uitspoelen en wringen. Vroeger hadden we ook een was
perd, een soort bok waar de was op hing om uit te lekken. We kregen niet iedere dag zuivere 
sokken. Die moesten allemaal met een borstel op een plank worden gewassen. Wel honderd 
sokken op den duur, da waarde dan zo beu". 

Spelen 

In hun vrije tijd zaten ze te breien. De kinderen speelden ook wel buiten: 'wegkruiperke' en 
'buske trappen' of met het springtouw. Ze speelden in de Dorpsstraat met de kinderen die er 
tegenover woonden. Dat was een gezin met vijftien kinderen. "We waren altijd met genoeg, 
want we speu/den met twee grote gezinnen. Meer hadden we niet nodig". 
Op school werden de jongens en meisjes ook apart gehouden. Twee klassen zaten bij elkaar in 
een lokaal in Ulicoten. Op de bewaarschool bij de nonnen was een hele grote zandbak, wel vier 
bij vier meter. Thuis hadden ze alleen een hoop zand tegen het huis om in te spelen. Dat was 
er altijd wel. Onder de rokken droegen meisjes een lange broek, want in een lange broek alleen 
mochten meisjes niet op school komen. Ze hadden ook altijd schortjes aan over de kleding, 
want de kleren moesten de hele week mee. Die mochten niet vuil worden! Gewassen werd ie
dereen een keer per week in de teil. Eerst de kleintjes, meisjes eerst en dan de jongens. Steeds 
werd er water op de kachel gekookt en dat werd erbij gedaan. De grotere meiden moesten zich 
met een bakske op de slaapkamer wassen en de jongens gingen naar de stal. Een onderbroek 
ging ook de hele week mee. 

Meebidden 

's Avonds werd het 'Rozenhoeike' gebid, van zeven tot acht. De meiden zaten te stoppen en te 
breien, vader schilde de aardappels en moeder bidde hardop. Kwam er iemand iets brengen, 
een giro of iets anders voor het postkantoor, dan moest ie wachten en meebidden. Vriendjes die 
langskwamen, alles moest meebidden bij de familie Leuris. 's Avonds werd er ook wel gekaart. 
Als ze naar bed gingen moesten ze op de knieën voor het bed een avondgebedje opzeggen ... 
"Met de watersnood kwam er een protestants kindje bij ons slapen. Dat had dat niet geleerd, 
maar het deed gewoon met ons mee en leerde zo ook het Weesgegroet". 

Biechten 

Zakgeld was er niet in die tijd. "Als je ergens naartoe moest, dan kreeg je geld mee", herinnert 
Rosa zich. "De jongens kregen wel zakgeld, de mèskes niet. Totdat je trouwde, moest je alles 
afgeven". 



In hun vrije tijd mochten ze wel bij een vereniging. Rosa was lid van de sportvereniging. Emma 
en Jacwaren bij de wandelclub. Voetbal was er ook in Ulicoten, maar verder weinig vereni
gingsleven. tedere dag moesten ze naar de kerk, maar daar hadden ze geen hekel aan bij Leu
ris. "Op school wier afgeroepen wie er in de mis was geweest. Dan kwam er een kruiske achter 
je naam. Wij vonden dat heel gewoon. Wie een bepaald aantal kruiskes had, mocht een keer 
per jaar mee naar het Circus Van Bever in Breda. Dat was heel leuk, maar ik werd wel ziek in 
de bus". In de vakantie kregen ze stempelkaartjes, anders wisten de nonnen niet wie er in de 
kerk geweest was. Dat werd allemaal nauwkeurig bijgehouden. 

Vroeger mocht je ook niet eten voor de mis, voordat je ter communie ging. Eén keer had Rosa 
dat toch gedaan. "Ik moest het recht gaan biechten". Dat biechten vond ze altijd heel erg. "Ge 
wist niet wat ge zeggen moest; ge waart hartstikke braaf. Dan moeste maar iets zeggen wat 
niet waar was! Dat vond ik zo erg". 



Meeuw~- Peerden 

vlnr: Ciska, Jet, Jo, Ma1ie, Wies 
Anna is op 8 jarige leeftijd overleden en het 3e kindje is ook jong overleden. 
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~€j _____ M_i_ch_i_el_se~~ van Exsel 

Staand vlnr: Harry, René, Ria, Jo, Ad 
Zittend: Annie, Vader Fons Michie/sen, Moeder To van Exsel, Wies 
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Oomen- Verdaasdonk I v.d. Velden 

~--."---'--:::: _-x:-~;---~~-.. -
! __ J \ - ------ ·'----..--~ 

--L--~~--~~~~\ . 

vlnr achter: Toon, Jan, Jo, Janus, Cor, Kees, Mart 
middelste rij: Piet, Toke, Moeder Tonna van der Velden, Fons, Naan (Zr. Rogeria), Vader Tinus Oomen, 
lda, 
geknield: Graad, Jos, Theo en zittend vooraan: Riet, Tonny 
(1938, dit is wellicht het grootste gezin dat ooit in Ulicoten gewoond heeft, vader en moeder waren 
beiden al eerder gehuwd en kregen samen ook nog kinderen. Totaal hadden ze maar liefst 19 
kinderen! 2 kinderen - Janus en Mart - zijn op jonge leeftijd gestorven en staan niet op de foto) 
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Oonincx -:epVangers 

vlnr staand: Nel/ie, Wim, Ria, Janus, Corrie, Toon, Toos, Jan 
zittend: Neef, Naan, Vader Jan Oonincx, Moeder Kee Snepvangers, Rinus, Jacqueline, Joke 
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Jan Oonincx en Kee Snepvangers bij de Gouden 
Bruiloft in 1980 

Jan Oonincx en Kee Snepvangers voordat ze 
getrouwd waren 
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van Oosterhout - van de Zande 

Ad (1928), Cor (1926), Rina (1924), Mia (1940), Vader Cornelis Adriaan van Oosterhout (*25-9-
1897- + U/icoten 31-3-1953), Moeder Johanna Maria van der lande (*Made 26-2-1898-
+ Uficoten 8-6-1953), Thieu (1930), Agnes (1933) en Kees (1935). 
Overleden: Martha * 24-10-1929 + 22-12-1929 Martha * 30-05-1932 + 14-11-1933 
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~~----d_e_n_o_u __ : - Hodes 

vlnr: Antoon, Ruud, Dinphy, Tonnie, Henk, Netty, 
Ad, Jan 
vooraan: Moeder Maria Hodes (70e verjaardag) 

Piet en Maria den Ouden 
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~~-----P_e_et_e_'s oamen 

vlnr staand: Ad, Tonny, Piet, To, Kees, 
zittend: Pietje, Vader Piet Peeters, Toon, Moeder Mechelina Damen, Cor, Jan 

Interview met Jet Verheijen en Cor Verheijen-Peeters 

Bij de familie Verheijen waren acht kinderen en bij de familie Peeters negen. De dagelijkse 
dingen, daarover vertellen Jet en Cor: "Wij hadden thuis een ronde tafel en daar kossen er veel 
aan". Je kon er altijd een stoel bij zetten. 
Op zaterdag gingen ze allemaal in bad. In de teil en dan steeds een moorke water erbij. Dan 
bleef het water warm. 



Brand 

In de oorlogsjaren verbrandde bij Cor Peeters het huis. Gelukkig kwamen ze er allemaal heel
huids uit. Van voor die tijd heeft ze geen herinneringen. Ze woonden toen aan de Haldijk en 
mochten tijdelijk in de kippenkooi van de buren Van de Brandt wonen. Ze hadden alleen nog 
de kleren die ze aanhadden en waren verder alles kwijt. De koeien moesten gevangen worden 
en die werden bij een oom in de stal ondergebracht. De meisjes sliepen allemaal bij elkaar en 
de jongens ook. In het voorjaar was er grote schoonmaak. Dan moesten de bedden opnieuw 
worden gevuld. 
De schuren lagen vol met hooi en stro, in trappen opgestapeld. Aardappelen moesten ze met 
de riek uitsteken en in rijen laten drogen. Dan de grote eruit halen. De minder grote werden 
zetaardappelen voor het jaar erop. De kleine krielaardappeltjes werden gevoerd aan de koeien 
en varkens. 

Jef sliep thuis op de opkamer in een alkoof. Met het dorsen werden de bedden gevuld met 
haverkaf. Het graan lag op de zolder te drogen en later werd het naar de mulder gebracht. Knol
len werden ingekuild om af en toe van te eten in de winter. Bij Cor thuis voerden ze de beesten 
peejen. Die moest zij malen in stukskes. Op zekere keer had ze haar duim een stukje mee 
gemalen ... "Wij hadden altijd werk: groen plukken, mieshoopkes breken en verspreiden, graan 
insteken met de schudder. Daar kwam dan het strooi uit en daarvan werden strooien daken 
gemaakt. Het werd verkocht als schoon stro. Zo moesten ze aan hun centen komen. "Toen 
hadden we maar tien koeien, nu zijn dat er honderdvijftig. Alles werd met de hand gedaan. Er 
was veel meer werk". Met de verkoop van koeien en varkens moesten ze de kost verdienen. 
Ze slachtten voor zichzelf. De slager kwam dat aan huis doen. Hammen en worsten hingen te 
drogen in de schouw en de rest werd ingemaakt. 

Kostschool 

"Mijn zus To was op kostschool in Hoogstraten. Mijn broer bracht haar weg op de fiets op 
maandag en vrijdags ging hij haar daar weer ophalen". Cor herinnert zich van de lagere school 
dat ze voor straf tafeltjes van een tot tien moest maken bij juffrouw Smeekens. Pa moest dat 
dan ondertekenen, maar ze durfde dat niet aan hem te vragen en toen had een buurjongen 
dat maar ondertekend ... Met veertien jaar ging ze werken bij mister De Kanter voor een gulden 
per dag en eten en drinken en inwoning. De oma in die familie rookte pijp in het kippenhok en 
controleerde met een vinger of al het stof weg was. Een jaar werkte ze daar. Daarna moest ze 
thuis in het huishouden werken met Pietje. 
Jef was in Halsteren op kostschool. Omdat het daar allemaal plat lag door de oorlog, moest hij 
toen naar Huybergen. Zijn neef Gust Kusters haalde hem altijd op met de vrachtwagen. Totdat 
hij verongelukte in Roosendaal. Telefoon was er toen nog niet dus de communicatie verliep wat 
moeilijker. 

Buiten spelen 

Met de hele straat buiten spelen in de zomer was heel leuk. Maar veel vrije tijd was er in de 
regel niet. Ze moesten al vroeg mee helpen. Bieten uit de kuil halen en met de kruiwagen bin-



nenbrengen bijvoorbeeld. De school was om vier uur uit en dan waren ze soms pas om vijf uur 
thuis want het was wel een uur lopen naar de Strumpt. Cor was de middelste in het gezin. Zij 
mocht bij het volksdansen en bij de gidsen. Jef was ook de middelste in het gezin. 
De oudste en de jongste in het gezin scheelden bij hen zeventien jaar in leeftijd. 

Wat ze zich ook nog herinneren is hun verkeringstijd. Ze mochten niet naar de kermis in 
Chaam, maar wel naar de sport. De vader van Cor kwam op de fiets langs om te informeren 
waar Cor toch bleef. "0, die is al lang naar huis", zeiden de anderen. Maar ze was stiekem toch 
naar de kermis geweest. 
Als ze naar het toneel van de Jonge Boerenstand mochten, kregen ze een snoepke mee voor in 
de pauze en een gulden of een kwartje voor de entree. Zakgeld was er niet bij. Ge kreegt wel 
eens een snoepke, maar wij konden nooit iets kopen. Toontje Oomen ging bij het toneel rond 
met een bak snoepkes, maar wij kondendaniet kopen." 

Dienst 

Jef herinnert zich uit zijn diensttijd dat hij bij het Rode Kruis was ingedeeld. In het weekend 
moest hij soms op de doktersplaats blijven. 
Toen er een gewonde kwam, naaide hij diens hand dicht, want de dokter was er niet en er 
moest toch iets gebeuren ... 

In de oorlog zaten de Duitsers in hun huis en zij zaten met het hele gezin in de schuilkelder. De 
Duitsers pakten hun varken toen ze honger hadden. Gelukkig pakten ze de geit niet. Armoede 
hadden ze niet echt. Het was een kwestie van zich behelpen met wat er was. Pa bakte zelf 
brood. Die brooikes mochten ze dan mee helpen maken. "We hadden het niet breed". 

Extra's 

Met de kermis was er krentenbrood en kip. Dat waren de extra's in de familie van Cor. De 
familie uit Oosterhout kwam dan op de koffie. Er was ook een sneeke peperkoek extra. "Toen 
Jef bij ons kwam, kregen we op zondag chocolademelk. Toen snoepten ze niet, maar aten ze 
meer", aldus Cor. Om vier uur werd er gegeten, om acht was er weer eten: brood met worst. 
Meestal was er tussen de middag warm eten in die tijd. Behalve als ze naar school gingen, 
want dan bleven de kinderen's middags over omdat ze zo ver van het dorp woonden. Ze aten 
hun boterham op school op. 

Rozenhoedje 

In de vroege ochtend moesten ze naar de kerk en 's avonds werd thuis het rozenhoedje gebe
den en daarbij vielen ze soms half in slaap. Dan legden ze ooit suiker en zout op de tong. Er 
werden ook erpel gescheld onder het rozenhoedje. Die aardappels gingen in grote pannen op 
de plattebuis kachel of op het fornuis dat met hout gestookt werd. Het hout ging haar vader 
pachten en daarvoor moest ie naar Chaam. Soms kwam ie dan dronken thuis, maar de volgen
de dag wist hij nog wel waar het hout gehaald moest worden. Ze waren altijd bezig, ook in de 
winter. "Siooikes zuiver maken bijvoorbeeld. Dat deden vrouwen ook, net als in de stal helpen. 



~€i ____ ~_er_h_ei_i~ Geerts 

vlnr staand: Nellie, Cor. Fons, Jan, Wies, Gust 
zittend: Jef, Marie, Vader Janus Verheijen, Moeder Anna Geerts 

Mijn zus To mocht altijd binnen blijven om te naaien. Die kon beter leren. En de jongste bij ons 
is op school geweest bij de nonnekes. Ge moest allemaol op elkaar inspeulen. leder had zijn 
eigenste taak. Vader en moeder bepaalden wat er moest gedaan worden. Het was anders, alles 
gebeurde met de hand. Nou wordt er minder gepoetst door de meisjes. 

Kinderen leren niet meer werken. Je mocht vroeger nooit stilzitten. Dan moest je lakens bordu
ren of sokken stoppen. 's Avonds was er immers geen TV". 



Bruidje 

De gouden bruiloft van opa en oma herinnert Cor zich nog goed. "Kees, de oudste moest met 
mijn moeder en vader naar Oosterhout met paard en kar, met een onderduiker in een kist onder 
in de kar. We namen een fles drank en tabak mee uit Beis. Die waren daar goeiekoper. Wij 
mochten bruidje zijn bij de vijftig-jarige bruiloft. Ik weet niet meer precies wie er allemaol bij 
waren". 

Speciale put 

"De was doen was me ook een heel karwei in die tijd. Eerst koken, dan schrobben met een 
harde borstel of op een plank of wasbord. 
Het water moest met emmers uit een speciale put gehaald worden die in de wei stond. Dat 
ging met melkkannen of er kwam water van de melkfabriek mee terug. Het was helderder 
water en ook lekkerder dan het water uit onze eigen put. 
Spoelen en wringen deden we met de hand. Meestal deden we dat allemaal met zijn tweeën. 
Het water ging daarna over de stoep om die te schuren". En tegen de zondag moesten ze bui
ten alles oprijven. En niemand mocht daar overheen lopen! 



~~----P-ee_t_e_rs~~erkooijen 

vlnr: Mien, Miet, Fons, Louis, Janus, Cor, Anna, 
zittend: Vader Adrianus Peeters, Nelly, Moeder Nelly Verkooijen 
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~$ ______ P_ete_: Voeten 

vlnr: Kees, Moeder Anna Voeten (Martina Hoeve), Jan, Vader Janus Peters, Harrie 
vooraan: Rita, Jos + 1985 en Ad 
le kind Kees* 1950 + 1952 

vlnr: Kees, Ad, Jan, Jos, 
Harrie Peters 
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~~-----R-en_t_ië~Z- Geerts 

vlnr: Fons, To, Janus, Sjo, Jan, Anna, Gust 
zittend: Marie en Emma 

Trien Geerts 
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~~----va_n R-ij::- Oomen 

vlnr staand: Ad, Willy, Bert, Jos, Wim 
zittend: Annie, Marian, Vader Jan van Rijen en Moeder Anna 

vlnr: Ad, Jos, Marian, Willy, Annie, Wim, Bert 
vooraan Moeder Anna en Vader Jan van Rijen 
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®t~ _________ R_i_jv_e-~Geerts 

vlnr achter: Wies, Wim, Janus, Fons, Gust, Sjef, Marie en To 
vooraan: Leo, Jan Rijvers sr., Jan jr. Moeder Marie Geertsen An 

Familie Rijvers met kind dat kort na 
de oorlog daar verbleef 
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~~-----R_o_ps_-__ ;n Exsel 

vlnr achter: Jo, Gerda, Ad, Henk en Trees 
midden: Netty, Corry, Toos 
vooraan: Vader Toon Rops, Ada, Moeder Mina van Exsel, Ria 

80 van wirskaante 2013/ EXTRA 



van Sas- v:Beijsterveldt 

vlnr achter: Toon, Janus, Sjef, Sjaak 
middelste rij: Kees, Marie, Jo. Jan en Liza 
vooraan: Christ, Vader Jan van Sas, MoederStien van Beijsterveldt 
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~$ ___ va_n s_a~ Goelen 

1934, vlnr achter: Marie, Frans, Anna 
voor: Ju/ia, Vader Louis van Sas, Emma, Stan, Cor, Moeder Miena Goelen, To en Wies 
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~~-----va_n_s_a--.~ Sneeijs 

vlnr achter: Maria, Ad, Vader Fons van Sas, Luciënne, Gerard 
zittend: Jos, Hilda, Wim, Moeder Jeanne Snoeijs, Treza, Lea 

Interview met Jos van Sas 

Negen kinderen telde het gezin van Fons van Sas waarin Jos (69) opgroeide. Het waren er 
oorspronkelijk elf. Eén kindje overleed bij de geboorte en één toen het drie maanden oud was. 
Jos is de tweede Jos in het gezin. 
De naam werd gewoon bewaard als er een kind dood ging en die naam kreeg de volgende die 
geboren werd. Zo heeft het gezin ook twee Wimkes. 



Een van de twee is gedoopt door dokter Govaerts. Omdat ongedoopte kinderen niet in gewijde 
grond begraven mochten worden, was het belangrijk dat ze zo snel mogelijk na de geboorte 
gedoopt werden en ook leken mochten dopen. 

Jas heeft wel eens aan zijn moeder gevraagd hoe ze dat allemaal deed, elf keer zwanger zijn en 
een zaak erbij. "0, daging wel", was haar antwoord ... 

Winkel en bakkerij 

Hun huis aan de Dorpsstraat werd in 1936 gebouwd als een gewoon huis en de twee voorka
mers werden de eerste jaren verhuurd als douanekantoor. Nadien ging hun bakkersknecht Toon 
Leijten er wonen met zijn vrouw Clara. Hun eerste dochter werd er geboren en daarna werd er 
een bakkers- en kruidenierswinkel van gemaakt. Bij Van Sas hadden ze een winkel en bak
kerij. Die was altijd open, ook op zondag. Dan verkochten ze vooral ijsjes. Veel kopers van een 
ijsje kwamen speciaal voor een van de vijf dochters van de bakker! Moeder stond meest in de 
winkel. Alle kinderen kregen borstvoeding en dat deed moeder Van Sas in de kamer achter de 
winkel. 

Het kwam wel voor dat de winkelbel ging als ze net aan het voeden was. Dan legde moeder 
een dekentje op de vloer met het kindje erop, onder de tafel zodat het nergens heen kon. Later, 
toen de zusjes Hilda en Marja wat groter waren, zorgden die voor de kindjes. De jongste in het 
gezin, Wimke, werd als een grote levende pop door hen verzorgd. Vader had een knecht, en 
die woonde bij hen in. "Hij bracht ook wel eens de klein mannen te bed. We hadden ook een 
dienstbode in huis, behalve in het weekend". 

In 1953, na de watersnoodramp woonde er ook een vrouw met vier kinderen uit Krabbendijke 
bij hen in. Hoe kon dat toch? "Ze sliepen op de achterste kamers, zij met haar vier dochters. De 
man werkte aan de spoorwegen. We hebben later altijd contact gehouden". Het huis had boven 
drie kamers en beneden een slaapkamer waar vader en moeder sliepen. De vijf meiden sliepen 
op de ene kamer, Jos met zijn broers op de andere en de derde kamer boven was de logeerka
mer. "Dat ging toen allemaal", aldus Jos. 
Ze hadden een grote keuken waar ze met acht man aan de uittrektafel zaten. Ze aten nooit 
allemaal mee. Sommigen waren op kostschool, anderen zaten op de weg om de toer te rijden. 
Eten was altijd onregelmatig bij het bakkersgezin. "Moeder kookte grote potten. Er stonden twee 
gasstellen in de bijkeuken en een elektrische kookplaat. Vertegenwoordigers kwamen altijd 
langs achter binnen. Ze kwamen er gewoon bij zitten als we aan het eten waren". En ook klan
ten kwamen gewoon achterom als de winkel dicht was, soms al vroeg voor een pakske boter. 

Bakfiets 

Ze moesten allemaal bijspringen in het gezin, ook de meiden. Met de bakfiets reden ze rond 
met brood. "Bakker Van Sas spaart zijn dochters niet", werd er dan door de boeren opgemerkt, 
weet Jos. Hijzelf moest als hij thuis kwam van de lagere school, as uit de oven scheppen en 
met een karreke met emmers as naar het karspoor rijden om het daar uit te schudden. Daarna 
moest hij briketten onder in de oven tassen voor de volgende dag. Vader reed rond met brood. 



Tussen de middag moest een van de kinderen naar Van den Ackerveken en De Bont, omdat pa 
daar met de auto niet kon komen. 

Daar moeder uit Castelre kwam (van Snoeys), brachten ze daar ook brood rond. "Over het 
zandpad, door de slik naar Castel met de auto. Op woensdagmiddag moesten we mee met 
vader. Op de Haldijk stond een fiets. Daarmee reden we naar de boerderijen van Hal. Op de 
Schootsenhoek stond ook een fiets en daarmee moesten we daar het brood rondbrengen. Ik 
ben er wel eens in de sloot gereden". Zijn zusters reden wel eens vast met de auto. Dan moest 
een van de boeren met het paard die auto uit de kuil trekken. Vader Van Sas had al vroeg een 
auto en daarmee kwam hij overal drie keer per week. Op andere dagen kwam er dan een 
andere bakker. "De laatste jaren waren we de enige bakker in Castel. Omdat ons moeder daar 
vandaan kwam, van Snoeys in het café. Zo hebben ze elkaar leren kennen", weet Jos. Zijn 
oudste zuster Hilda kwam later in het café De Zwaan van Kusters. 

In de bakkerij kwam iedereen ook aanlopen. De douane kwam er zich ooit warmen bij de 
oven. Een daarvan verbrandde zijn jas omdat hij te dichtbij zat. "Zet maar koffie", zei vader Van 
Sas tegen zijn dochters. Daarmee was het afgedaan. 
Voordat ze een auto hadden, ging vader Van Sas op pad met de platte wagen met twee klep
pen. Een zwager, Willem Vlemmix, kwam mee helpen met de toer. Op die wagen zat een huif. 
De Maaijkant, Chaamseweg, Baarle Hei en Strumpt werden door hen van brood voorzien. Dat 
was, toen de meisjes nog niet konden helpen. Als ze van kostschool kwamen, met veertien, 
vijftien jaar, dan moesten ze thuisblijven en toen ging de dienstbode eruit. 

School 

Jas ging op de kleuterschool bij de nonnekes, waar nou de Kloosterstraat is. De jongensschool 
stond aan de Dorpsstraat, waar nu de Sernardusstraat begint. Hij herinnert zich nog dat de 
kerk in puin geschoten was in de oorlog. "Het puin heeft er heellang gelegen, met een ijzeren 
hek aan de straat. Pas in 1950 werd de nieuwe kerk geopend. Onzen Ad werd er als eerste in 
gedoopt". Zijn vijf zussen gingen op internaat naar Dongen naar de mulo of naar de huishoud
school in Ossendrecht, Oudenbosch of Huybergen. "Thuis haalde het niks uit. leren met een 
zaak erbij. Een van mijn broers is al met zes jaar thuis weggegaan. Hij was psychiatrisch ge
handicapt en is al zestig jaar thuis weg". De oudste en de jongste in het gezin scheelden acht
tien jaar in leeftijd. Broer Wim ging naar Huybergen naar de broeders. Zijn vader bracht hem 
op zondagmiddag al weg, want hij reed niet graag in het donker. "Toen ik mijn rijbewijs had, 
vroeg hij of ik hem niet wilde wegbrengen. Dan hoefde ie niet om twee uur al terug. Ik was 
niet bang in het donker en heb hem dikwijls teruggebracht". Zelf haalde Jos alle diploma's voor 
bakker, maar hij wilde de zaak niet overnemen. Later is het een boekwinkel geworden en de 
bakkerij is gestopt. Daarna werd het een gewoon woonhuis, maar de oven staat er nog in, weet 
Jos. Zijn familie bouwde een huis tegenover het oude huis en daar woont Jos nu nog steeds. 

Wasmachine 

Op maandag werd er gewassen en op zondagavond stookte vader het fornuis dat achter de 
bakkerij stond. Ze hadden een wringer om de was doorheen te draaien. Toen Marja, de tweede 



dochter trouwde, werd er een wasmachine gekocht, want toen ging de wasvrouw weg! "De 
oudsten moesten er tegenaan. De jongsten hadden het iets gemakkelijker". 

Kerk 

Twee missen en het lof, dat was het programma voor de zondag. Jos was misdienaar, ook in 
het nonnenklooster. 
Pastoor Van Steen kwam sigaren kopen bij moeder Van Sas. Zij gingen trouw naar de kerk en 
zijn ook diverse keren naar Lourdes geweest. En Jos mocht met de misdienaars mee naar de 
Efteling toe. Van Fons Geerts weet hij ook nog dat hij langskwam. Die was nog niet gewijd 
maar had wel de rokken aan. 

Vrije tijd 

Voor spelen was er geen tijd vroeger. Jos was wel eens jaloers op andere kinderen die dat wel 
konden. Bij Van Sas moesten ze veel werken. Klanten belden vaak op om de kinderen iets te 
laten brengen. Als een boer van ver achteraf belde, dan moest een van hen met de fiets daar 
naartoe. Naar kostschool in Ossendrecht ging Jos ook met de fiets, vijfenzestig kilometer ver 
fietsen in het weekend. 's Zaterdags naar huis en 's zondags weer terug. Ze mochten wel bij 
de welpen en de kabouters, maar voetballen mocht van vader niet. "Hij was bang dat ze ons 
zouden schuppen en dat we dan in de ziektewet kwamen". 
Kaarten was vroeger een geliefd tijdverdrijf. Jokeren deden ze vooral graag, hele avonden lang. 



van Sas -:rschueren 

v/nr. staand: Liza, Gust, Lucia, Jaan, Ju/ia 
voor: Kees, Louis, Mieke 
(Stan ontbreekt op deze foto) 
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Jaan, Guust, Ju/ia, Stan en Louis van Sas 

Lucia, Ju/la en Liza van Sas 
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~~----S-ch_e_p_er---~ Verheijen 

vlnr: Betsie (1938) Frans (1936) Maria (1932) Corrie (1940) Piet (1944) Hilda (1950) Pol of Leo 
((1935) Wies (1946) Jos (1933) Vader Jac Schepers (1903) Moeder Johanna Verheijen (1905) + 
Fientje (* 1942) 
Foto gemaakt t.g.v. De gouden Bruiloft in 1980 

van wirskaante 2013/ EXTRA 89 



~$ ____ se_eu_;:- Loos 

vlnr achter: Bernadette, Leo, Magda, Fel i x, Lea, Liza 
zittend: Marie-José, Vader Herman Seeuws, Aloïs. Moeder Marie Loos, Arie 
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vlnr staand: Gust, Wim, Toon, Jan Broek (man van 
Anne), Harry, Greet, Agnes, Jaon 
zittend: Vader Jaon Severijns, Anne, Moeder Kee 
van den Brandt 

Marie (*1923- +1972) met broertje 
Wim Severijns 
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Interview met Wim Severijns 

Wim Severijns was de derde jongste in een gezin van twaalf kinderen. "Het was 'ne schonen 
tijd", herinnert hij zich. Vanuit de OudeStrumpt te voet naar school was drie en een halve kilo
meter. Soms deden ze er een half uur over, soms twee uur. De halve school kwam volgens hem 
van de Strumpt. 's Morgens uit de mis aten ze boterhammen met gebakken ei bij tante Jana 
die in het dorp woonde, want je moest nuchter naar de vroege mis. De tafel werd uitgetrokken 
en er stonden banken omheen. De jongste kinderen aten aan een tafeltje apart omdat ze niet 
allemaal rond de tafel konden eten. 

Buikpent 

Vanaf twaalf, dertien jaar moesten de kinderen thuis mee werken op de boerderij of gaan 
dienen, dus werken in een ander gezin. "Voor we naar school gingen moesten we vier uur in 
de aardbeien. "Zeg maardage buikpent had", zei vader ooit en dan gingen we pas 's middags 
naar school. Meester Verschuren begreep dat wel. .. Wim hielp de meester ook met het uitmes
ten van het varkenshok en met de kachel stoken op school. "Gij wordt toch boer", zei die altijd. 
Wim volgde inderdaad zijn vader op op de boerderij. 

Kafzakken 

Vader en moeder sliepen op de opkamer. Boven in hun huis waren drie kamers waar ze met 
meerdere kinderen sliepen en dan was er veur nog een slaapkamer voor als iemand ziek was. 
Ook bij een bevalling werd die gebruikt. 
Ze sliepen op kafzakken die twee keer per jaar opnieuw gevuld werden met nieuw kaf. "Dan 
waren ze lekker hoog, maar na een week was het weer een plank." 
Strobedden hebben ze ook nog ooit gehad. Ook bij de militairen in Oirschot sliep Wim op een 
strozak. 

Trog 

Pannen van vijf liter werden gebruikt om te koken en alles werd van hetzelfde bord gegeten: 
soep, erpel en vlees en pap. Per jaar werden drie varkens geslacht en dan aten ze veertien 
dagen bloedworst en zult en dan pas kregen ze gebakken spek. Vlees werd ingemaakt in weck
potten, zonder zout. Gehaktballen werden 'vurgebraoien' en ook geweckt. Witspek ging in de 
spekkuip met veel zout om de houdbaarheid te verlengen. Brood bakten ze zelf. Dat deed pa. 
Het meel werd in een grote trog gestort en als kleine dabber mochten ze ooit, met gewassen 
blote voetjes, dat deeg kneden door er doorheen te lopen ... 

In het weekend hadden ze brood van de bakker en ook als het zelfgebakken brood dat pa een 
keer in de week bakte, op was. Zeker toch wel tien broden gingen er door per week. 
Met de kermis kwamen de ooms en tantes en dan kregen ze rooi kolen en stoofvlees. "Het 
was de enige keer per jaar dat wij rundvlees kregen, buiten het geval dat er een koei doodging. 
Dan wier die uitgepond. ledereen kreeg een pakske, tegen betaling". 



Polkabroek 

Kleding werd veel van mekaar afgedragen. "De eerste communie hebben we allemaal in het
zelfde pakske gedaan. Ik was de enige met een korte broek, want daarna kwam net de polka
broek in de mode". 
De was deden ze met de hand. Die werd op zondagavond gekookt. In het bakhuis zat een oven 
en onder de schouw hing de koeiketel. Onder de oven zat de erpe/kelder. 
"leder weekend was het oorlog tussen de Maaijkant en de Strumpt", vertelt hij met een lach. 
Een stuk hout diende als wapen. Iemand werd een keer opgesloten in de paardenstal tot de 
volgende morgen. Het was wel vriendschappelijk en een spel van tien- elf jarige jongens. 

Besmettelijk 

Op een keer brak er difterie uit in het gezin Severijns en dat was zeer besmettelijk. De kinderen 
mochten een half jaar lang niet naar school. Moeder zat met alle kinderen thuis, behalve diege
nen die werkten, maar die mochten niet thuiskomen. Ze mochten ook niet naar de kerk en de 
buren mochten niet binnen. Een van de kinderen overleed aan de ziekte en van het eigen gezin 
mocht niemand naar de begrafenis, zelfs pa en ma niet. Alleen een kind uit het gezin dat elders 
werkte, kon er naar toe. Dokter Govaerts kwam elke dag kijken. 

Jef Severijns * 1924 + 1979 Kees Severijns * 1927 + 1943 

Knr. Gif btbt ,.!1 ~omu. om •tuo•aduaW 

c• "" P'-•t• ~or•u voor Uw •••Khllt•· 
P. XL. ll. 

t 
TBR ZAUGE GI!D.o\CHTBNIS 

••• 
JOHANNES SEVERIJNS, 
••bon:• tt Utkott111 J "'•' , 938 tD •kûiiU' IDWI· 
...,.,. l7 , ••• l91t. 

God vaf htt oe• 
Goèt nae bet ou. 

Godt oa.1101t dj <QtP"t.CO· 

•t W .. wt:\ !>lf OM 

't GJoça •eo vao ou 
't Waa Mur fo dta HUKI. 

Ow r Wilt bd. oe:• 
0a• t ... aó:t kt OU 

O.ar dco ·~ *t "''"ll!lul ~d.er 
Gclul.kiQ lde~~. tiJ llc:t o•• aJ 

8cdro.:fd 0111 U. la 't UrdN d•l 
Git b'tïde durOGil bott bidt 

Voo. oaa. watrit op den l:r'Oo• o~u& r.lt. 

f( .,,, 
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Siemons - ::n der Velden 

vlnr staand: Henk, Dien, Tinus, Frans, Sjef, Janus, Jan, Jo, Kees, An 
zittend: Vader Martinus Siemons, Toon, Piet, Moeder Johanna van der Velden 
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smeekens Rombouts 

vlnr staand: Kees, An, Frans, Christ, Jo, Toon, Louis, Riet, Jan 
zittend: Vader Joan Smeekens, Moeder Nel/ie Rombouts 
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Sommen -~n den Broek 

vlnr staand: Ben, Frans, Christ, Vader Jan Sommen, Jos, Kees, Han 
zittend: Ed, Wil/, Piet, Cor, Moeder Bets van den Broek, Ton 
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~~----S_p_ra_n_g-..~ Peeters 

vlnr staand: Riet, Frans, Rina, Annie, Jos, Kees 
zittend: Vader Nard Sprangers, Usette, Jan, Moeder Trees Peeters 
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~~----d_e_s_w_a_rt--.:Verhoeven 

vlnr staand: Jos, Adje, Annie, Kees, Maria 
zittend: Johan, Gemma, Beppie, Vader Karel de Swart, Moeder Sieke Verhoeven, Lucienne, Corry, 
Karel jr. 
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~~----T-ie_le_m_a~:- Peeters 

vlnr staand: Pietje, Willem, Sjaantje, Piet, Mientje 
zittend: Thomas, Vader Christ Tielemans, Moeder Pietje Peeters, Toon 

Interview met Sjaantje Theeuwes-Tielemans en Nel/ie Severijns-Verheijen 

Sjaantje Theeuwes-Tielemans (89) groeide op in de Olgahoeve aan de Strumpt in een gezin 
van zeven kinderen. Zelf kreeg ze negen kinderen waarvan er nu nog acht in leven zijn. Uit 
haar jeugd herinnert ze zich nog dat ze, zo gauw ze 's morgens opgestaan was, aan het werk 
moest. Eerst de koeien melken. Ze hadden er thuis ongeveer twintig. Daarna voederen. Op 
zaterdag moesten ze met het paard de melk naar de fabriek brengen. Ze hadden thuis een 
werkpaard. Naderhand kwamen er pas luxe paarden. Hun koeien gaven zoveel melk dat de 
directeur van het melkfabriek ooit lachend opmerkte: "We moeten alleen voor jullie een melkfa-



Theeuwes- Willemen I Bastijns 

vlnr bovenste rij: Anna Voeten, Willy Theeuwes, Sjaak Theeuwes, Jo Verschueren, Frans Theeuwes, 
Miet Verschueren, Harrie Theeuwes, Marie van Opstaien, Jost Theeuwes, Miet Voeten, Jan Theeuwes 
2e rij: Vic Theeuwes, Vader Bart Theeuwes, Moeder Joanna Bastijns, Kees Verschueren, To Theeuwes, 
ouders van Kees Verschueren, Theo de Kanter 
Onderste rij: Marieke Aerts, Anny Sommen, Henny de Kanter, Mathilde van Opstaien (Minderhout) 
(foto gemaakt in de oorlog 13-6-1944) 

briek bouwen". " Om de beurt moesten we melk brengen op zaterdag, omdat we geen kannen 
genoeg hadden om tot maandag toe te komen. Als de wieken van de molen draaiden, dan was 
het perd bang". Ze hadden een hondenkar waar vier kannen op konden. Op hun boerderij had
den ze ook nog wat tuinbouw erbij. Frambozen werden er verbouwd door de familie Tielemans. 

Bij Nellie Severijns-Verheijen (73) waren ze thuis met acht kinderen. Zelf kreeg ze twee kin
deren. Ook bij Verheijen thuis moest gewerkt worden door de kinderen. Bij het bieten malen, 
moest je zelf draaien met een mand onder de bietenmolen. Dat was dan voer voor het vee. Dat 
moest worden uitgeschud voor de koeien. Meel kregen ze ook nog voor de mineralen en vita
minen. Ook de varkens moesten gevoerd worden. In hun gezin had ieder zijn eigen taak. Direct 



Theeuwe~ Tielemans 

vlnr achter: Victor, Bart, Nel, Net, Christ 
vooraan: Henk, Vader Jos Theeuwes, Pieter, Moeder Sjaantje Tielemans, Ton, Jos 

na het opstaan werd er gewerkt, daarna stond de tafel klaar met een pan spek. "Maar dan had 
je al een paar uur gewerkt", vertelt Nellie. Toen ze naar de lagere school ging was het ritme an
ders. Dan moest ze eerst naar de kerk en daarna kon er pas gegeten worden. Spek of eieren. In 
die tijd hadden de meeste boeren een gemengd bedrijf. Koeien, varkens, kippen en tuinbouw. 
In de zomer werd er geplukt: aardbeien, frambozen, 'rooi biezeme' en boontjes. Verschillende 
klasgenootjes kwamen bij de familie Verheijen helpen plukken. Zo werd er spelenderwijs toch 
met plezier gewerkt. 

Bij de familie Verheijen in de buurt gingen de boeren om beurten de melk naar het melkfabriek 
brengen, alle dagen behalve zondag. "Op zaterdag in de zomer werd er twee keer gereden, 



's morgens en 's avonds. De melk moest koel blijven en daarom werden de kannen met touwen 
in de put gehangen''. 

Huis 

Bij de familie Tielemans in huis hadden ze een woonkeuken en een paar slaapkamers. Vader 
en moeder sliepen beneden en de kinderen boven op zolder. In de grote keuken stond een tafel 
waar ze allemaal omheen konden zitten. Daar werd ook gekookt. Bij de schuur was een bak
huisje waar ze zelf brood bakten. Dat deed pa. Moeder stookte de oven met musterd. 
Toen Sjaantje trouwde met Jos Theeuwes gingen ze wonen in het huisje achter de molen, wat 
al een aantal jaren had gediend als magazijn. Hier heeft Bart, de vader van Jos, gewoond 
tot in de jaren dertig. Toen heeft Bart een nieuwe molenaarswoning gebouwd vlak naast de 
molen. Jos en Sjaantje zijn na twaalf en een half jaar verhuisd naar een nieuwe woning in 
de Molenstraat Na het overlijden van Bart in 1967 is het gezin van Jos en Sjaantje naar de 
molenaarswoning verhuisd waar opoe (moeke van de mulder) nog alleen woonde. Opoe was 
heel dankbaar en kon alles van de kinderen verdragen. Later is opoe naar het bejaardenhuis in 
Baarle-Nassau gegaan. 
Sjaantje werkte altijd mee in het bedrijf. Ze schreef de rekeningen uit en ging ermee rond. Maar 
opoe gaf haar mee: "Ge zorgtdage thuis zijt as Netje thuiskomt uit school". Sjaantje en Jos 
kregen negen kinderen. Eén daarvan, Victor, is gestorven. Ze had wel altijd hulp in het gezin. 
"Er was altijd een meske in huis en aan opoe had ik ook veul. 

We hadden een hele schone moestuin met enen tuinman. Verkensom zelf te slachten en melk 
gingen we halen bij Jef Geerts. 't Waren allemaal boeren met gemengde bedrijven; van alles 
wa. Er waren niet van die grote bedrijven zoals nu". 

Verenigingen en vrije tijd 

Nellie Verheijen was bij de Jonge Boerinnenbond. Die was er een in Ulicoten en een in Baarle. 
"Veul verder als Baol mochten we niet komen. We gingen wel ooit naar de film bij Den Engel in 
Baol". 
Sjaantje herinnert zich dat de Boerinnenbond er was, maar de bijeenkomsten waren altijd 
's avonds en dan kon ze niet weg. Opoe vond dat het allemaal ouwe mensen waren die daar 
bij waren. 

Fiets ingegraven 

"In de oorlog had pa zijn fiets ingegraven in de grond zodat de Duitsers die niet mee konden 
nemen", herinnert Sjaantje zich. Hij was goed ingevet en doorstond die beproeving. Met haar 
zeventiende kreeg ze voor het eerst een eigen fiets, maar die moest ook meteen de grond in. 
Naar school gingen ze altijd met zijn allen te voet, via een 'binnendeur padje' dat bij Seeuws 
uitkwam. Ze gingen met een heel stel samen. Later kregen ze een fiets van de buurman, om 
Janus Sprangers mee achterop naar school toe te nemen. Wie Janus meenam, die kon met de 
fiets. De rest moest lopen. 



Zeppelin 

Met zeven jaar kwam Sjaantje in Ulicoten wonen. In december verhuisden ze en de eerste klas 
moest ze hier overdoen. Ze ging niet zo graag naar school. Over haar eerste communie vertelt 
ze: "In school wier alles geregeld door de zusters. Familie kwam er niet op je communie. Die 
moesten met de fiets van Oosterhout komen. Ge had ook geen telefoon". Zuster Michaël en 
zuster Victima schreven op in de kerk wie er was. "Ge kreegteen stripke achter je naam". Als 
het geen vakantie was moesten ze iedere dag naar de kerk. Toen ze op de 'haai' woonden, 
moesten ze een uur lopen eer ze bij de school waren. Als ze dan weer thuis waren, dan was 
er al veel tijd verstreken. "Wij moesten op school onze boterham opeten, bij de zusters in de 
bewaarschool. De jongens bleven op de jongensschool bij zuster Gonzales". 
"Met de doop van mijn jongste broertje mocht ik mee met de taxi, de auto van Jaon Rentiëns. 
Als het kon moesten kindjes dezelfde dag dat ze geboren waren, gedoopt worden. Ik was toen 
veertien jaar. Ik heb hem gedragen. En de buurvrouw ging mee. Samen droegen we hem naar 
de kerk voor de doop". 
Ze herinnert zich ook dat er een Zeppelin over kwam. Daar mochten ze toen met de hele klas 
naar gaan kijken. Sjaantje dacht dat het in de oorlog was, maar weet het niet zeker. Voor hun 
veertiende mochten kinderen niet van school af. Sjaantje moest nog een half jaar langer blijven 
in de achtste klas omdat ze het eerste jaar had moeten overdoen. Ze mocht later ook nog een 
paar dagen in de week naar de naaischool in het patronaat. Daarna moest ze bij grote gezinnen 
gaan helpen. Het was heel gewoon dat iedereen mee moest werken, daar had niemand moeite 
mee. 
Haar eigen kinderen gingen naar kostschool. De meisjes in Dongen en de jongens naar Ouden
bosch en Huybergen. 

Wassen 

De was doen was vroeger een heel gedoe. Eerst werd alles in het water gezet om een dag te 
weken. Op zondag werd de ketel gestookt en maandag werd er dan de hele dag gewassen. De 
rest van de week niet! Alles wat gekookt was in de ketel werd drie maal gespoeld en dan op 
de bleek gelegd. De witte was werd in de chloor gezet. Als het slecht weer was, droogden ze 
alles binnen bij de kachel. Strijken gebeurde dan later in de week. De mensen droegen veel 
nettere kleding dan tegenwoordig. Mannen liepen in pak, vrouwen in een jurk. De jongens 
hadden allemaal een witte blouse aan met een stropdas en de jongsten liepen bij Sjaantje thuis 
in een gebreide trui. Miet Schoen had die truien gebreid. Dat waren dan de zondagse kleren. 
Die moesten ze aan als ze naar de kerk gingen en dan uitdoen anders werden ze vuil. Doorde
weeks droegen de jongens gewoon een trui en lange broek. 

School en kerk 

Nellie Verheijen vertelt: "Bij de doop van kinderen ging de buurvrouw en de peter en meter 
mee naar de kerk". Na de doop was er een koffietafel in het gezin van de nieuwe boreling. Na 
zes weken werd de kerkgang gedaan. Dit was een gebed bij het Maria altaar, waar de moeder 
en de buurvrouw bij waren. Nadien was er ook een koffietafel. "Als mijn zus moest gaan helpen 
bij een bepaald gezin, dan wisten wij al dat er een kleine was geboren", vertelt ze. Zelf moest 



~$ ____ v_er_h_ei __ i:-Geerts 

vlnr staand: Nellie, Cor, Fons, Jan, Wies, Gust 
zittend: Jet, Marie, Vader Janus Verheijen, Moeder Anna Geerts 

ze bij haar oudere zus gaan helpen, maar nooit op een ander. Ze moest altijd thuis helpen. 
Nellie Verheijen ging ook iedere dag naar de kerk. De zusters hadden in de vakantie een 
systeem met kaartjes met datums. Een van de nonnen had een gaatjestang. Elke dag werd zo 
geregistreerd wie de mis bezocht had. Na de lagere school ging Nellie naar de huishoudschool 
in Baarle. "Die begon toen net. Het was eigenlijk de zevende en achtste klas. Waar nou het 
mortuarium is, daar hadden we kookles. In het VVV, daar beneden hadden we ook kookles en 
boven naailes. Daar hadden we ook nog 'nen hof om te leren in de moestuin te werken. Daar 
liepen we over het kerkhof naartoe. En we leerden ook wecken. 
Mijn broer en zus zijn op kostschool geweest". 



~~ ________ v_e_rh_e_ii~::-Adams 

vlnr achter: Fons, Gust, Annie 
voor: Vader Jet Verheijen, lrma, Maria, Jos, Moeder Dina Adams 
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Verheijen :Meeuwesen 

vlnr achter: Koos, Ad, Fons, Jos 
voor: Jan, Cor, Vader Guust Verheijen, Moeder Marie Meeuwesen, Annie, Toon 
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vlnr achter: Vader Guust, 
Annie, Ad, Cor 
voor: Toon, Jos, Fons, Jan, 
Koos en Moeder Marie 



~~ ____ v_e_rh_e_iie __ : Peerden 

~. ~J i) & 14junl1942 1 mrt. 2010 

22 jum1932 15apr, 1937 

s i~ .~U~ Adrianus Verheijen 
18mrt. 1929 1 nov. 1953 24 j~n.1892 1 jufi 1976 5mrt. 1397 3apr. 1976 

i Jan 
Gust 

f)" . 
y 

I 
18apr. 1926 22 f~b. 1925 6 ~ 1998 

27 sept1923 7 iufi 1982 

~ 
81Mi 1928 
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Ad, Bemard, Gust, Jef (boven) Piet, Jan en Frans Verheijen 

Antoon Verheijen 

Riet Verheijen 
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Verheijen - :de Heijning 

vlnr staand: Ad, May, Gust, Wies, Jan, Jet, Leen, Annie, Gerard, Toon, Ben 
zittend: Ria, Cor, Vader Fons Verheijen, Karel, Moeder Joanna vd Heijning, Jos 
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~$~ ____ ve_r_h_oe_v-.:- Peeters 

vlnr: Jaoneke, Sjef, Frans, Christ, Gust, Lowie, Nard, Moeder Wies Peeters met dochter An, Riet en 
Vader Sjaak Verhoeven. 
(Nico was nog niet geboren) 
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~~,._ ____ ~_er_s_ch_u_e~r:- Broeders 

vlnr achter: Johan, Franka, Riet, Lene, Janus, Philly 
voor: Vader Guust Verschueren, Anton, Moeder Marie Broeders 
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~~-----V-rie_n-:-s=Verhees 

vlnr staand: Koos, Jos, Harrie, Jo, Louis, Ad, Frans 
zittend: Marie, Moeder Kee Verhees, Ueneke (vooraan), Jeanne, Vader Emiel Vriens, Dina 
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1984, vlnr: Marie, Frans, Dina, Lieneke, Emiel Vriens, Louis, Kee Vriens-Verhees, Harry, Jo, Ad, 
Sjeanne, Jos en Koos. 
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MMEN 
AUTOMATISERING+ ELEKTROTECHNIEK 

I NSTALLATIETECH N lEK 

e INDUSTRIËLE AUTOMATISERING 

0 AGRO AUTOMATISERING 

013 - 519 92 13 

Ontwerp en advisering 
Omgevingsversunningen 
Bouw. milieu en rutmtelijkt- ordening 
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Geeft vorm aan buiten 
wonen en werken 
Met de agrarisch~ sector als basis heeft Van Dun Advies BV 
een goede reputatie opgebouwd als een veelzijdig ontwerp· 
en adviesbureau. Inmiddels actief in wrschillende sectoren, 
werktVan Dun voor o.a. ondernemers, projectontwikkelaars. 
en p•rtitulieren .. 

Met een team van JO deskundige adviseurs, architecten. 
tekenaars, boiiWkundigen, ruimtelijke ordening en 
mllleuspffialisten is ane benodigde expertise in huis om uw 
plannen vorm te geven en Ie rt'ali seren. 
Of het nu gaat om een bedrijfswrptaatsing, 
een nieuwbouw of een verbouwing. 



Louis Hillen 
BOUW EN VERBOUW 

GSM: 06 - 22663831 

( ' -\ 

t 

~~liiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

e rta 
ZAAL- E ETCAF É.-ARRAN GEMENT EN 
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$t~J ____ I_o_:rigen 

Jan van Vugt. 

Jan van Vugt werd geboren op 23 juli 1887 in de Heikantsestraat 2 te Ulicoten. 
Op 23 juli 1987 vierde hij zijn 100e verjaardag. 
In Ulicoten is dit 4 dagen uitbundig gevierd. 
Hij was immers de eerste eeuweling van de gemeente Baarle-Nassau. 
Jan van Vugt is overleden op 8 december 1988. 
(foto van Gerda Norbart) 



~€j ___ lo_o~rigen 

Antonet(Aant) Jacobs- de Jong. 

Zij werd geboren op 22 december 1907 in Alphen (N.Br.) en vierde 
haar 100e verjaardag op 22 december 2007. 
ln "de Schuur" van camping Panderosa was er voor haar een druk bezochte receptie. 
Zij overleed op 10 februari 2011. 
(foto van Gerda Norbart) 
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Chaamseweg 2 I 51 13 BJ Uficoten 

van den Brandt 
I nstallati etech niek 

PostelS 5113 BV Ulicoten 
Tel: 013-5199683 
Fax : 013-5904270 

installatievdbrandt@ hetnet.nl 
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• CV INSTALLATIE EN 
ONDERHOUD 

• GAS -WATER-ZINK 

• DAKBEDEKKING 

• SANITAIR 



TOPKWALITEIT MENGVOE 
voor varkens, rundvee, geiten en pluimvee 

f,',ol•'tWrJ~t lû 5113 CG Uhcoten T. 013 5 I 9% 3 I E.lll iO : hccuwcs.nl 'f1 WWW.THEEUWES.Nl 

van Kaam 
& Peet@f~ 

advies administratie 

Baarteseweg 14a 
5113 TA Ulicoten 

Tel 013 5199661 
info@vankaam-peeters.n I 

van wirskaante 2013/ EXTRA 119 



A.Geerts vof 
Installatiewerken Constructiewerken 
> CV > Dakwerken 

> Water - Gas > Zinkwerken 

Dorpsstraat 60, 5113 TE ULICOTEN 

Telefoon: 013-5199326 b.g.g. 5196446 
E-mail: ageertsvof@ hotmaif.com 

M.J.J.M. Snijders 
AANNEMERSBEDRIJF B. EN U. 
HANDEL fN BOUWMATERIALEN 

Dorpsstraat 32 - 5113 TE Ulicoten 
Tel.: 013-519 92 34 

GSM: 06-22 66 90 08 
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loon-, grond- en sloopwerken 
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ECWARD .JCCSEN 

TEL VERKOOP : 01 3-S l 99049 

TEL WERKPLAATS: 01 3•S 1 99783 

MOBIEL. : 06·5377 1 656 

E·MAIL: INF'O@ .JOOSENAUTOS.NL 

L.iOOSEN AUT0
1
S 

IN EN VERKOOP,REPARATIE EN 

SCHAOEH ERSTEL 

DORPSSTRAAT 3 

5 1 1 3 TC UL.ICOTEN 

WWW • .JOOSENAUTOS.NL 

-~KENNES.BJ 
Ulicoten I Haagstraten 

GESPECIALISEERD 
&ROND· EN WATERBOUWWERKEN 
ECD OEVER 
AANLEG I ONDERHOUD SPORTVELDEN 
TRANSPORT 
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E·MAIL INFO ICENNES.EU 

w.t111ta w•...SCetll'ln.eu 
- 11. aa 51_,.11 CD 11501e1a 
F01 NL 011 5l!I9I9D KIB 31511& 



, 
EETCAFE 

E 

L I 
:··_ -._.::" :.:.·· 
\ ... ~-' ,, . . 

- - - . 

WWW. EETCAFE DEKLUIS. N L 

G1! machinehandel 
~~ ESPERS 

VERKOOP ·VERHUUR - REPARATIE • KEUREN 

T 013- 519 95 01 )) www.îespersmachinehandel.nl 



In het grensgebied van Nederland en Belgiê ligt Baarle-Nassau. Hier vindt u Koninklijke Drukkerij Em. de Jong: 

specialist in drukwerk voor de retail. Het familiebedrijf werd opgericht In 1906 en groeide uit tot één van de 

belangrijkste en meest omvangrijke drukwerkspecialisten van Europa. Van digitaal drukken tot vellenoffset op 

klein en groot formaat. rotatie-offset: heat-set- èn krantenrotatie. Bij Koninklijke Drukkerij Em. de Jong vindt u 

alles onder één dak. Een succesvolle filosofie, die aansluit op de vraag van alledag. Betrouwbaar. snel en hoge 

kwal iteit tegen de scherpst mogelijke prijs. 

Koninklijke 
Drukl<erij Em. de Jong 

~111 HJ 8oo<le-Nanau : 088·66SSS55 
S110 AA Boorle·N•u•u f a• 013·S079100 
drui(i(frijOemdtjong.nl 11 0 1~ · 6j0324 
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