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Aa-1 de leden, 

Bij deze nodi^on 'Ji o uit voor *n avond
excursie naar het museum i..enp>inland in lindhoven. 
Toen de voorzitter en oader,;etekende de heropening 
van dit museum mee maakten en daarnp het museum 
b3zochten, zeiden w'j boidon: ''Jlt noeten do leden 
van onze Kring zeer zeker saai-' zi'ïn". 
'etende dat het individueel dik̂ -ilG uoeiljk is om 
daartoe te komen stellen >/lj U in de [.•"-lejionheid om 
net 'n bus vanaf dc markt (pp.ssat;3) naar dit museum 
te gaan op donderdag 27 januari a.s, '̂ r̂trek *s-
a-vords om h d f acht. 
De koston vein de bus z:jn t.3-'^'^ 7-'^^ persoon, r/aor-
bj '-•'et j .tree r;'-l<̂- inbe,;r'pen is. 
Cp deze t^ntoonstGlling kout iedurüen Hc.n z jn trek
ken, 'j'j die van de j-reahistorie houder vindea op 
de bovcr.ste vardi'̂ -̂ :)ing ^en achdt van waardevolle 
stono.'' - beenderexi - (jebruil>:6voor"'erpeu etc.etc. 
3e benedon verdicpin^, laat ons zion, hoe de nen-
sen in dc 19e eou • 1̂ ,6 f den en "eilce ai'ibcchten zij 
beoefenden. Ook de diverse neubelstuklcen zin ze
ker de moeite van het bezichtigen J'i. rd. 
Op oude- ansichten kan men zich nog een voorstel
ling; maken van het vroeî ;t;r̂ ^ Jiidhovon. 
ijïj die plannen hebben om nies te _̂,aan raad ik aan, 
het ertikel van .î niiDUenb̂ rg uit het juli-pug. 
nuir.ier no^ .tns over t'» leze'i,oudat in flit muse
um een mooie verzanielin:; stolpen aan\/ezî -; is. 
-'IC 'and iiinder dan dc heer .i, J.-lakebeeke zal voor 
de rondleidin; zorgen. 
U kunt zich voor dezo excursie opgaven b:j de 
secretaris liuusbroeclann 50 tel. 22771 v.m 9 tot 
12 in de voormiddag an in rK^ naraiddag Vctn 2 tot 
7 uur. Oe opgave sluit op \/o.̂ nsdag 26 januari a.s. 
om k uur, daar de bus voor half 5 besteld moet 
v/orden. 

ï'amens het bestuur 
lir. B.v.d.Ven 



Op zondag, 19 deceubar i s de v o o r z i t t e r en n e j . .'..d* i t 
naar de Ilailerda^j ;o'j2est i n Üistervr-jk, de heer Kor 
en Br .v .d .Ven nai.ions de llserihunda na ,r de r e c e p t i e 
l i r . ? r , J . v a n T h i e l , d ie toon 65 \;ord. 
Namens k r ing "Peel land" hebben \i'.] hou een foto aangeboden 
van de ha rk t rond I806 , .."j tneendoi; da t d i t sii.ipele 
cadeau i n g ro te danlc aanvaard zou v/orden. 
De v o o r z i t t e r uaak t s een ko r t v e r s l a g van de /laderdag, 
ïiat nu v o l g t . 

Verslag vergadering stichting J^rabants Heem gehouden op 
2ondag_15_düceuber 1221_i5̂ _hotel_î 'De öyaan QisterwJjk. 

Ka tijdens eea gezellig en geanimeerd entrê-nous olkaejr 
begroet te hebben opende de hoer i.andos om goed elf uur 
de vergadering, lia allen \;elkoi.i te hebben geheten her
dacht Ki, in oen pe.ssend v/oord de overleden pastoor Bincl:, 
die voor het Jrabv-nts Heen van groot belang is ge\/oest. 
Vervolgens gaf h.'̂  liot woord a-rn de hc-sr ICakebeeke die 
een iuteroscantc inleiding hield over"iiilieubeheer in 
Brabant en de teel: van de 1'ringen van 3rabants Heen in 
deze. lien vr j uitvoerig verslag vindt ü in '''Jraversc'' 
Vcxn 25 doc2..iber 1971. In hot kort \;ees spreker er op 
dat t.a.v. het elei.ient "landsche.p'' gezien in hot geheel 
van hetgeen nen niilieu-boheor noemt eeu tacüc ligt voor 
de Kringen. K ] gaf enI:>̂ lG punten cvan uaarop de aktivi~ 
teit zich cvontueel zou Jcunnen toespitsen. 
Vervolgens ontstond eei- langdurige diskusoie rond de 
finantièle situatia. 3rab,heen is vrrjvel gcd-i.'ongen oni 
de bijdrage voor het blad 3rabants Ileora te verhogen van 
^'•5- op - .7«50 on zal dan deze nog gunstige prijs alleen 
kunnen afspreken not i>-ringen die bereid z.'jn het Lidraaat-
schap te koppelen aan oen abone;.ient. 

Be6lis.jingen werden niot genor.ien uaar besloten '.;erd on 
de zaak nog eens in onderzoek te nenen tesainen raet de 
eerder Kaïien gestelde werkgroep, welke een onderzoek 
instelde naar de verhouding iJrabants Meeu en de Uringen. 
Deze contact-coiimissie werd staande do vergadering ver
zocht permanent ter boschil:king te bleven ou op het 
verzoek vin het bestuur bepaalde noail-jkhudeu aan een 
nader onderzoek te onderwerpen,en dan advi3S uit te 
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' brengen.jJit i.do in V-Tbcnd .iet de drukke u'orkzaanihoden 
van het huiüijo bestuur. Ja^rtoè .erd d^ coniais&ie te-

, v^ns uit(jObreid uiet eau lid van est Brrbont. 
Dezelfde erk^roe_j bracht u^tvoeri;, verslag vâ i de re-

j sultaten va^: do .'jchoudon jnquote. 
j •]" hebben hibrmedo eo»i vluchti^j on wellicht jii$t volle

dig verslag i'it,,obroicht Vw.n dose Vv̂ rĵ aderin;!, om oase 
loden op ds hoogte te houdon v. -i bet doen -n laten vaxi 
het bestuur. 

' Tot besluit 'isrC ons op zeer voordelit^e condities een 
diner a-„n ,ebodca t jd.o.ia '/elke zoor jGan.iinoerdc î esro!:-
jerdon :;̂ »̂vocrd, j noeten zej^en det fe jastvr'jheid, 
welke \;'j ̂ '^o '•\ ^ ondervonden, optinaal iV-.3. ,j 

De Voorzitter, 
.ii-oolen. 

De prent hiernaast af:_,edrukt, dî ; >> 1 caJi ^^araervoorziötor 
i-ir.Fr.J.vah -hiel nauo.is onze -wj*inj aan^^aboden .'lebben, 
toont ons een de^l ven. d? .icrlit. 
Ons bestxuralid' Iphons liassen, maeictc vc.i deao janJen 
eer beschr jvins,die /.," AU laten vol^„n. 

I 

' ' _5eziGht_ QO_de_ i_.ark£_rQnd l02Q 

In 1c3l besloten de vroede vaderen v<."n ilclnond liet reeds 
tnefc eeui'en door de kf.stelijnsfanilie 3ccxbc\;óonde jand 
"3c ildeuc>n', aan te :open al6 ötcdhuis,narr een deol 
te bijven verhuren als herberg. 
In l3in "^rd I'̂ t ,̂ bouv ^eheel als stadhuis in ^̂ cbruik 
genoiien en in 1360 werd het verbou/4 fcoals hot hier nu 
te zien is. 
In noJ "crd hot ^̂'•'bou- no^uaals in-on uitwendig ver-
fa oui d, In 1920 b .sloot de raad'tot u.ankoop van het kas
teel, ddt in 1923'als .iaadhuis in gebruik u'crd jjCnonen, 
De nieuwe eigenaar van het oude staêhuis de heer L.J. 
Geeris kox, vorendordo het gebouw in'vendig en opende iA 
juni 192'f het café restaurant "Ilot Oude stadhuis '. 
iJa verschillende huurders en ei£,anoren \.'erd het ~ebou\; 
in 1937 in _:,ebrulk ^Gnonen als Biblotheck St.Augvstinus; 
in 1966 werd de bibliotheek verplaatst en het oudo stad'-' 
huis Gesloopt voor de pdssa^e. 
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Het herenhuis stond op de plaats, waar in 1̂ +55 een 
huis of hofstede "De Lelie" stond. In 186O vinden 
wij vermeld dat de familie van Oppen - de Vocht er 
het logement "De Zwaan" heeSI;, 
In 1863 wordt het huis verbouwd na eon brand en 
vestigt sloh er de Belgische paiardekoopmsin Jan An-
toon Tielen, die nu aan het huis de naaia geeft 
"Hotel Tielen". In I87O laat de wed, rfijnand Prinzen 
Haymakers het riante herenhuis bouwen dat tot de ja 
ren veertig bewoond bleef door de familie Prinzen. 
In de oorlog werd het zwaar beschadigd en na,voor 
diverse doeleinden gebruikt te zijn, werd het ge
sloopt om plaats te maken voor de passage, welke 
13 maart 19^9 door burgemeester Mr.Jac Geukers 
geopend werd. 
Het nu volgende huis stond in de Bindersestraat 
en was omstreeks I80O gebouwd op de plaats, waar 
in 15^8 het"Huis Den Gulden Cop" stond. In 1813 
woonde er Willem Prinzen van de Vrande; na zijn 
dood in 1 83O vestigde er zich de Beek en Donkse 
Bierbrouwer Laurentius van de Laar, die er de her
berg de Korenbeurs in begon. 
In 1881 woont er nog Johanna Maria van de Laar, 
tapster en strijkster die de zaaJc overdoet aan Jean 
Goo6sens,muziekmeester en directeur vaji Harmonie 
Phileutonia. Tevens was hij koffiehouder en noemde 
de zaak "De Nieuwe Beurs". 
Na hem komt in l88^ Jan Pellsmajis en in I886 An-
toon Taabe; in die tijd stond het bekand als een 
deftig logement. Kort na het bezoek van H,M, 
Koningin Wilhelraina in 190^ werd dit pand afge
broken en bouwde de Beek en Donkse fabrikant 
Frans G.van Thiel het huidige nog bestaande pajid. 
D9 eerste steen hiervoor werd gelegd op 8 juni 
1906, De thans 65 jarige kanervoorzitter Mr» fr. 
J.van Thî el heeft hier gev/oond, maeir werd gebo
ren in de Veeatraat nu nummer 30. 
Na de dood van óTrans van Thiel in 193^ werd het 
nand bewoond door de fam. Hoekers en van ISkO 
f>ot 1953 door de faro. Sjef van Thiel. Dan wordt 
het een kantoor van "Amstleven". 



Het volgende pand werd in i860 bewoond door de fabrikant 
H.P.Prinzen-Sutorius. Daji vestigt zich er de koopman 
Godefridus de Raad, die in l875 burgemeester van Helmond 
wordt. In iBBO woont er Servaes van Dijk, tapper, slijter 
en timmerman, die er de herberg de "Toelast" bedient;na 
hem Jhan Kluitmans. In l882 Gerard van der Sommen, huis-
schider en winkelier. 
In 1886 komt er de banketbakker J.v.d.Korput. De fam. v. 
d.Korput blijft tot in de jaren dertig daar de bakkerij 
beoefenen, waarna het pand gesloopt werd. 
In 1953 werd er door Sjaf van Thiel het herenhuis gebouwd 
waarin in I963 de Middensstandbank gevestigd wordt; hier 
voor werd ook hot volgende pand gesloopt.Daar woonde in 
1880 de fajn. Clerx en na haar de fam. R.van 'Isten-van 
Thiel, die het huis liet verbouwen..In 1920 woont er de 
bankdirecteur J.Wilbers; na het overlijden van de ouders 
verlieten de dames Wilbers het pand in 1939. Kort daar
op v/erd het afgebroken. 
In i860 woonde de leerlooiersfamilic Franciscus Stevens 
reeds met zijn gezin op de markt;hun zoon Jan Adam 
Stevens werd schoenmaker, gemoentoraadslid en ambtenaar 
van de Burgelijke Stand, wat hij ruin dertig jaar bleef. 
In deze periode liet hij 2113 bruidsparen het ja-woord 
zeggen. Omstreeks I9IO v/erd het pand verbouv/d tot schoen 
winkul; na de fam.Stevens woonde er oven de fam. van 
H oeck en van Will; Architect van Griensven bewoonde ja
ren het bovenhuis en benden had Dr.Th.Wolters zijn tand
artspraktijk, nu tandarts Schueler. 
De riante villa van do fara. Pieter Fontener van Vlissingo 
Vlissingcn-Ramaor sierde vanaf I855 de Markt en werd in 
1920 bewoond door de fajn, Bogaers; later door de f am. 
Sjef van Thiel-Hoppenbrouwers In 1938 werden er de drie 
huizen met trappen gebouwd, die nu weer op de lijst zou
den staan om afgebroken te worden voor C en A. 
Gegevns: Gemeente-Archief en eigen waarnemingen, verza
meld door 

A.M.G.Niessen, 


