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E_E N___1I I_E U W E O P_2_E_T 

Vanaf het volgende nummer van de Heemkroniek zult u 
daaraan veranderingen zien. 
Dankzij de amhities van onze redactie-cominissie is deze 
vernieuv/ing tot stand gekomen. 
Daardoor wordt het gemakkelijker om meer illustratief 
materiaal op te nemen^ waardoor de tekst verlevendigd 
wordt en de algehele leesbaarheid zal toenemen. 
Voorts is er een uitgebreidere samenwerking met het archief 
tot stand gekomen. Dankzij 'c medewerkers van de gemeente
lijke archiefdienst zullen wij de beschikking krijgen over 
meer kopij. Inhoudelijk kan dit de waarde van onze periodiek 
alleen maar verhogen. 

Wij wensen de redactie-commissie in haar opzet voel succes 
en vertrouv.'en dat niet alleen onze leden, maar de anderen 
die ons blad lezen het evenzeer zullen waarderen dat in 
onze kring zoveel aandacht gegeven wordt aan onze periodiek. 

"̂ij menen dat het tijdschrift niet alleen als communicatie
middel van onze vereniging dient, maar op heemkundig 
terrein verant?JOorde stof heeft te bieden as,n een 
brode kring van lezers. 

december 1979 De Voorzitter, 

W. Kooien. 



3 

G M Z M EN VSRM 

Nog geen jaar geleden haalde de limhurgse gemeente Eijsden 
de landelijke pers. Op het programma van een plaatselijk 
feest stond namelijk het "ganstrekken" vermeld. Wellicht 
staat U niet direct helder voor de geest wat onder deze 
feestelijke gcheurtenis v/ordt versta.e.n. Bij hot ganstrek-
spel wordt oon gans ondersteboven aan oen touw opgehangen. 
De deelnemers aan het spel rijden, op een paard of kar ge
zeten, snel onder de vogel door en proberen in het voorbij 
gean de ganzokop te grijpen en met een snelle ruk van de 
romp te trekken. Ter verhoging van de moeilijkheidsgraad 
wordt de ganzekop veelal nog met zoop ingesmeerd,1) 
Het zal u duidelijk zijn dat de Eijsdense ganzen het feest 
hebben overleefd. Onder druk van de landelijke opinie 
werd het ganstrekken van het programma geschrapt. 

Vroeger zou dit programmaonderdeel gcvjoon doorgang gevon
den hebben. Het ganstrekken,^ -rijden^ -knuppelen of 
-sabelen wortelt diep in onze historie. Zov;el bTnnen al 
buiten het tegenwoordige Nederland werd het met genoegen 
bedreven.2) Ook in Helmond werd op VastonavonrT met plezier 
aan de gans getrokken. Dit is althans te destilleren uit 
een stedelijke verordening uit het jaer 1660, waarbij het 
Helmondse stadsbestuur het ganstrekken verbiedt. 3) 
"...Mijn Heeren Schepenen der stadt Helmondt interdiceren 
endo verbieden eenen iegelijcken mits desen dat niemant 
sich sail hebben te vervorderen off verstouten op don 
Vastenavonds off andere daegen Ganssen off andere gedier-
tens....te terocken....." 

Men kan zich afvragen of deze verordening veel effect ge
had heeft. 'Jaarschijnlijk bleef het ganstrekken een vreugde
volle gebeurtenis. Do spelers zullen zich hooguit aan het 
wakend oog der overheid onttrokken hebben. Tenslotte, het 
volk zag in ganstrekken, zwaantrekken, vogelschieten en wat 
dies meer zij geen kwaad. We spreken over oen andere tijd 
en we moeten ons realiseren dat normen en waarden toen 
anders lagen. 
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Behalve als amusemontsobject had de gans vroeger nog een 
andere belangrijke \marde. De vogel leverde namelijk de 
ganzeveer, het schrijfinstrument der oude tijd. Ook het 
hiervoor geciteerde verbod op hot ganstrekken is met de 
ganzeveer in het register neergepend. 
Do ganzeveer \7as een instrument c'at bijzondere eisen aan 
de gebruiker stelde. Aan de (slag)pen moest op uiterst 
vakkundige wijze een schrijfpunt gesneden worden, anders 
leverde het zwakke materiaal een onleesbaar, vlekkerig 
schrift op. Vaak controleerde do schrijver zijn ganzeveer 
eerst even, voordat hij een tekst op papier of perkament 
schreef. De schutbladen van veel registers getuigen hiervan. 
Juist deze "tests" van do bruikbaarheid van de veer 
leveren vaak ê ardig materiaa,l op voor de onderzoeker die 
oude documonten raadpleegt. 
Liet een beetje geluk vindt men in plarts va.n krassen en 
strepen losse woorden, namen, dichtregels of zelfs 
tekeningetjes. 

Zoals wij tijdens vergaderingen onze diepere gedachten 
verbeelden door hot tekenen van "doedels" op het aantekon-
papier, zo geven de oude pennetosts, mits van enige 
kwaliteit, de privêgedachten van do auteur prijs. 
Men moot de waarde van de "doedel" niet onderschatten. 
Tenslotte is het van de huidige secretaris-generaal van 
do NAVO bekend dat hij vroeger in de marge van zijn aan-
tokioningen kleine oorlogsschepen tekende.4) 

Van een Helmondse stadssecretaris is ook een pennetest 
bewaard gebleven, maar liefst uit het jaar I4I6. 
Op het schutblad van een schepenprotocol uit die tijd 5) 
vond ik een muziekregel met bijbehorende zangtekst. 
Het aardige van deze pennetest is Y;el dat de tekst in het 
frans geschreven staat. 
Ik geef U een transcripties 

,,,..Talent me prist de chanter que Ie kuku.,.". 

file:///marde
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Deze middelfranse tekst "betekent zoveel alss 

"...mijn talent laat mo zingen als een koekoek...". 

Afhankelijk van Uw persoonlijke mening over de zang-
k\faliteit van de koekoek kunt u aan deze pennetest 
het talent van de toenmalige stadssecretaris afmeten. 

H. den Hertog. 

Notons 

1) J. tor GfouT/K "De Volksvermaken 

2) J. ter Gouvs De "Volksvermaken 

3) Oud Administratief Archief Helmond^ inv.nr. (:>(:> 

4) I-icliül v.d. Plass Luns, ik herinner mij.... 

5) Rechterlijk Archief Helmond, inv.nr. 215 
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DE RIJPELBERG 

Een bijna dagelijks in het nieuws verschijnende naam is 
die van de Rijpelherg. De gemeente Helmond gaat daar 
namelijk nieuv;e woningen houwen. Het plan Rijpelherg is 
hovendien de eerste aanzet van de grote stadsui threiding 
in het kader van Groeistad Helmond. 
Langs de DeurneseY/eg, vanaf de Aa tot aan café Berkendonk 
komen deze woningen te staan. Er is een grote fluisterv/al 
aangelegd en de betreffende gronden worden bouvrrijp ge
maakt. 
Dit noemt men de Rijpelherg. Niets is echter minder vraar. 

De échte Rijpelherg is een stuk landbouwgebied met een 
viertal boerderijen, welke Helmond bij do annexatie op 
27 sept. 1967 van de gemeente Bakel overkreog. 
Het gebied ligt tussen de Bakel se Aa en de Ri jpelbergsevreg. 

Het uitbreidingsplan waar de gemeente Helmond thans bouwt 
staat op oude kaarten aangegeven als de Brouwhuise Heide, 

Het gebied, tussen Helmond en Deurne is eou^^enlang heide 
geweest. Zodra men in Helmond de stadspoort verliet kv/am 
men nabij de Molenstraat al in de heide en pas nabij 
Deurne kwam men v/eer in de akkers terecht. 
Dominee Hane\idnkel, die togen het einde van do 18e eeuw 
te voet door de Meierij trok, verhaalde over zijn reis van 
Helmond naar Deurnes "...Morgen ga ik naar Deurne. Ik ben 
mijn pistolen reeds aan het laden, want deze weg gaa,t door 
een uitgestrekte heide, waar het niet altijd veilig schijnt 
te zijn..." Deze uitspraak onderstreept wel de verlatenheid 
tussen Helmond en Deurne. 



Vrouv.'e Eoijlwegis de langveld en vrouwe Cornelia Malsen 
zijn aMissen van de Helmondse ahdij. 
Zij worden later opgevolgd door Mechtidis van Beeck, 
Maria Endart en Bernardi Monincx. 

Na do opheffing van de aMij, na de vrede van Munster in-
I6485 komt het klooster aan 's Lands Domeinen, die de 
grond en do boerderijen van de RijpelTDerg zo snel mogelijk 
van de hand proheron te doen. 
Johan Donder wordt dan benoemd als rentmeester en hij 
verkoopt in 1678 een stuk aa.n Hartog Moerkerken. 

Daniel Makkallen beheert dan het tr/eede stuk en ve-"koopt 
dit aan Francis van Blotenberg, die het op zijn beurt 
overdoet aan Hermanus Cramers. 

De volgende eigenaar wordt dan Jan van Geldrop den Ouden 
en in 1766 koopt de Helmondse medisch doctor Johannes 
Andreas Grotonakkor do boerderij. 
Zijn zuster Petronella Alegonda, d-̂  e getrou-'d v>'as met 
Gerard Raijmakers ga^t er dan op wonen. 

De andere helft van de Rijpelberg werd, nadat het convent 
van Binderen verdv:enen was, gekocht door de Bossche 
familie LIatthijs den Borcker en wol voor hun zoon Joost. 
Diens v/edmra, Willemijn Gooien, bleef er met 7 kinderen 
achter. 
Dorothea van do Broek kreeg het in 1718 opgedragen en in 
1746, op de 5e juli, ongeveer honderd jaar na de ophef
fing van hot Binderse Convent, koopt Jan van de Cruijs 
de boerderij. 
Na, zijn dood wordt het stuk in drieën gedeeld en in 1809 
heeft zijn zoon Symon do helft daarvan. 
Zijn zus Geertruij, die getrouwd was met Gerrit Kanters 
bezat wellicht de rest. 
Haar kinderen bleven er wonen en in 1824 waren dat Joost, 
Hendrik on Jennemaric, die er later, na haar huwelijk met 
Joost van de Heuvel, bleef wonen. 
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Thans vindt men op de Rijpelberg een viertal boerderijen 
en enkele nieuvre woningen. 
Op een, vorig jaar verbouwde boerderij <, vindt men op 
de gevel dat zij uit I87O stamt. 
Op een andere, verlaten boerderij, staat op een steen in 
de gevel dat W, van Hout er in I9I8 gevroond. heeft. 

Verder staat er nog een oude schapenstal, die erg in ver
val geraa-kt is, maar die, gezien d.e oud.e houtverbindingen, 
al eeuwenoud moet zijn. 
Dit gebied is al zeer oud als woonplaats en op de 
kadasterkaart van 1832 vindt men op dczo plaats al dezelfde 
bebouwing. Ket zal op de Rijpelborg wel gegaan zijn als 
elders. Als een boerderij in verval raakte, werd zij 
gesloopt en op d.ezelfde fundamenten herbouwd. 

De oudste aanduiding van de Rijpolberg heb ik gevonden in 
de CTjnsboeken van de Heer van Helmond uit 1381 ! 
Daarin staat da L een stuk van deze gronden afkomstig ̂"'as 
van "Wilhelmus van Brouwhuis. 
Een ander stuk^ genaamd de brugbe jmd , vjas in die tijd 
van Johannes Goermans. 
Het stuk in de Oost met d,.e daarbij gelogen \'eido vras toen 
van Lambertus Stephanus. 
Het grootste stuk was toen van vrouwe Heijl-Tcgis de Lang-
veld en van Hermanus de EijndhoutS; de voogd van 
Jutta de Ha,re. 
In -,en jonger boek vindt men dan Vrouwe Hadewigh Lubbe, 
sterfelijk laat, uit het deel van de abdij van Binderen 
en Theoricus, zoon van Hendrickj schoonzoon va,n Jan van 
de Rijpelberg, uit d.e erfenis van Nicolaas de Vliche 
Vloeghen, eveneons voogd van vrouvrc Jutta van do Hare. 

Nog later staat er dezelfde tekst, maar d.an is de 
sterfelijk laat van de abdij vrouwe Cornelia van lüalsen. 
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Tenslotte kwam er nog eon stukje aan Joost Jacohus van 
Grotel die getrouv/d was met Annemarie van de Kruijs. 

Zoals op de tekening (pag. 10 en 11) te zien is, is het 
hele gebied verdeeld in kleine kaveltjes. 
In het verleden hadden deze kavels vaak een naam. 
Zo ook op de Rijpelberg, zelfs kan men a?n een veldnaam 
nog horen dat het vroeger aan de abdij van Binderen 
behoorde. 
De "Nonnenbeemd" is deze naam; men spreekt in zó'n geval 
van een toponiem. 
Op de Rijpelberg vond men de volgende toponicmen^ 

De Brugbeemd, de ÏÏonnenbeemd, Berkersbe^-md, do Schoutsen-
beemd, het Rijpelbergs leegbeestenveld, het Koeijecuwsel, 
de Kalverveldjes5 den Dries, de Krommenakker, de Zijlen, 
de Balkvoren, de Hutberg, de Hookakker, de 5 lopense, 
de Ekelhof, het land ar,n het huis, het land achter do 
paardenstal, het groes aan het huis. 

Op de bijgaande kadasterkaart van 1832 vindt men de 
juiste ligging van deze veldjes. 

Interessant is nog te vermelden dat de Schoutsebeemd 
in 1790 apn de landerijen van de Schouvr vast zat, maar 
na die tijd heeft de Bakelso Aa een andere loop gekregen, 
zie hiervoor de gearceerde lijn op do kaart, vra-rdoor 
deze gronden van hun hoeven kierden gescheiden. 

Het krram in die t-'jd herhaaldelijk voor dat de riviertjes 
overstroomden en dan -in het voorjaar, als het water was 
gezakt, een andere loop hadden. 

Omdat de riviertjes ook va-k gemeentegrenzen waren behoeft 
het geen betoog dat er over de gemeentegrenzen vroeger 
veel werd gevochten. 
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De Rijpelberg had echter weinig van het wassende v/ater 
te lijden. 
Haar gronden liggen zo hoog, dat overstromen Mjna niet 
mogelijk was o 

Frappant is verder nog dat op kadasterfoto's <, die enkele 
jaren geleden genomen zijn, zowel de oude, als de in 
1832 geldende rivierbeddingen nog duidelijk te zien zijn. 

Thans is de rivier op de Rijpelberg gekanaliseerd 
en loopt recht door hot landschap hoen. 

Pierre van de Meulonhof, 
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V e r s l a g e n v a n l e z i n g e n . 

De voordracht van W, Iven op 17 oktober trok ongeveer 
40 belangstellenden. Zij genoten gevarieerd van het gebodene 
mede omdat niet allen het dialect konden volgen. 
De hoer Iven schrijft een mengelmoes van oost- en midden
brabants dialect, waarbij hij middels eon kaartsysteem 
consequent dezelfde spelling handhaaft. 
Hij is bezig met een verzameling van voordrachten zoals 
die vroeger5 misschien ook nu nog T/;el, op bruiloften en 
partijen door de ceremoniemeester veerden voorgedragen. 
Heemkundigen die hom daarmee behulpzaam v/illcn zijn kunnen 
zich wenden tots Y/illem Iven 

"T Paradijs" 
Dekanijstr. 4 
5688 /-Ji Oirschot 

Do lezing "Kerstmis in de Kempen" van Llevr. A.van Dort-
van Deurscn "/as oen sfeervolle avond met prima dia's. 
Alleen ging bij het breien van het verhaal de draad v:el 
eens verloren. 
We maakten cjn tocht langs diverse kerststallen on kribben 
d.ooT d.e Belgische Kempen. In deze streok worden de oude 
traditionele gebruiken rond het kerstfeest en Driekoningen 
nog altijd in ere gehouden. 
De kerstdia's werden afgev/issold met impressies van winterse 
landschappen en er werd tevens ingegaan op de oorsprong 
en de geschiedenis van het fe est van Cristus Geboorte. 
In het Christelijke Romeinse Rijk zou het feest gediend 
hebben als vervanging van het zonnewendefeest, de 
Saturnatia. Dit feest \'erd gehouden rond 24-25 december^ 
bij het lengen der dagen. 
Later, bij d.e kerstening van 7est-Europa is het geboorte
feest van Christus vermengt met allerlei heidens-germaanse 
gebruiken. Zo zouden kerstkrans en tulbandgebak hun ronde 
vorm ontlenen aan de zon, die immers bij de zonnewende 
langer ging schijnen. Allerlei vruchtbaarheidssymbolen 
zoals de alfi jd-groene "kerstboom" en de rode hulst 
speelden ook een rol van betekenis. 
Er \7erd ook nog ingegaen op het feest van de Onnozele 
Kinderen en de functie van Driekoningen. 

file:///7erd


Een M j zonde re 
vondst 
deed llevr, Sohngen 
in Amsterdam. 

Oordeelt U z e l f . . . 

5V<WeR AHWiclt^^MlSf 

XER\7AARDE ANNA (XETNAMTS 
KLOOSTERZUSTER VAN BINDEREN 

De voormalige adellijke abdij van Bin
deren « Vallis imperatricis» bij de stad 
Helmond, werd in 1231 gesticht door de 
keizerin-wed uwe Maria van Brabant. 
Onder de religieuzen die hier door hun 
heilig leven hebben geschitterd, is alleen 
de ruam van Zuster Anna CIcynants 
bewaard gebleven. Ze leefde waarschijn
lijk in de eerste tijden na de hervorming 
van dit klooster in 1534 en overleed 
vóór het jaar 1632. Haar gedachtenis 
was in groote vereering in de abdij. De 
zusters bewaarden haar aandenken zoo 
levendig en piëteitsvol, dat ze het stof 
van haar grafsteen verzamelden en met 
goed gevolg gebruikten tut genezing 
van allerlei ziekten. In KiSO stierf Ber-
narda Monix, laatste zuster van Binderen 
en daarmede raakte de gedachtenis aan 
zuster Anna Cleynants voor goed in 
vergetelheid. Haar grafsteen werd rond 
1760 opgebroken en weij;gevoerd. Dit is 
oorzaak, dat de plaats, vntar haar heilig 
gebeente rust, heden onbekend is. God 
echter waakt over hetzelve en zal het 
eenmaal glorievol opwekken. 

Cum Uc Otd. M Su^ 

Alib. WtMmalL Cum Appr E « l 

SOROR ANNA CLEYNANTS 
MONULIS VALLIS IMPERATRICIS 

Obiit in Uma UDCtitatia ante M32 
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Unieboek, Bussum 1979» 

Als uj tvloeisel van de Internationale Archiefr^eken ver
scheen in oktober 1979 liet boek "Nederland in Stukken" 
oen presentatie van het Nederlandse archiefvrezon voor een 
breed publiek. 

De leden van een heemkunde vereniging zullen niet altijd 
evenzeer in geschied.enis geïnteresseerd zijn. Het is ten
slotte goed denkbaar dat men zich met een stad of streek 
bezig houdt zonder dat de (lokale) historie daar nu direkt 
een grote rol bij moet spelen. Maar toch zal de heemkundige 
de geschiedenis uiteindelijk niet kunnen ontlopen. 
Wordt immers de eigen stad mot een x^erkelijk geïnteresseerd 
oog bekekenj dan komen er al snel vragen en de antwoorden 
daarop liggen vaak juist in hot verleden besloten. 

Historische achtergrondinformatie kan men op een ontspan
nende 7̂ijze opdoen in een bibliotheek of museum. Bij de 
laatste instelling vindt men de herinnering aa.n vroeger 
zelfs op smaakvolle wijze uitgestald terug. Dat historische 
informatie echter ook bij archiefdiensten verkregen k:in worden 
realiseert men zich vaak in mindere mate. Bij het v/oord 
archiefdienst denkt het publiek vooral aan het mannetje Doris 
dat bebrild en in grijze stofjas gehuld, langs stellingen 
gevuld met vage papieren, schoof. Hoe aardig deze persiflage 
ook Y/as j ik ben ervan overtuigd dat de act aan de archief
diensten schade heeft toegebracht. Het beeld is dan ook 
zeker niet van toepassing op de hedendaagse, moderne 
archiefdienst. 
De nederlandse archivaris is zich berrust van het "foute" 
beeld dat het publiek van zijn dienst heeft. Hoe graag 
zou hij zijn openbare instelling bezocht zien door een ruim 
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publiek in al zijn verscheidenheid! de scholier voo^ zijn 
scriptie, de stamboomonderzoeker., iemand die een oude 
jaargang van de krant wil doorbladeren of een oude foto 
Y;il komen bekijken... Er vrordt de laatste jaren dan ook 
hard gewerkt aan de "promotie"; folders, cursussen en 
zelfs een archieffilm, onlangs in premiere gegaan. 

Ook "Nederland in Stukken" is een stukje promotie van de 
Nederlandse archieven. In het voorwoord staat niet voor 
niets dat het vrerk werd geschreven "...ter bevorder-ing 
van de kennis van en de waardering voor een culturele 
sector die minder toegankelijk is dan de collecties van 
musea en bibliotheken...", /̂il het boek vanuit deze 

doelstelling functioneren, dan moet het ook gekocht vorden. 
Ik ben er van overtuigd dat allo archievarissen het werk 
op de boekenplank hebben staan. Of het grote publiek do 
"beeldkroniek van de Nederlandse archieven" in grote getale 
zal afnemen vraag ik mij echter af. 

Het boek zou oen hoog verkoopcijfer zondermeer verdienen, 
voor een zachte prijs heeft men de mogölijkheid een mooi 
uitgevoerd boek in huis te halen, da,t Tat inhoud betreft 
ook best waardevol is. Het boek vertelt de vaderlandse 
goschiodenis, opgedeeld in hoofdstukken als; Justitie en 
Politie. Nijverheid, Verkeer en Vervoer^ Kerkelijk leven, 
Het culturele leven, Sociale zorg enz. Elk hoofdstuk 
is van een geschreven inleiding voorzien, waarna de docu
menten (550 afbeeldingen) zelf de geschiedenis "vertellen". 
Nederl?9nd in Stukken is een echte beeldkroniek, wat opzich 
een aardige vondst is. Dat Helmond in de vaderlandse 
geschiedenis ook een woordje meespreekt mag blijken uit 
het feit dat er 7 Helmondse documenten in het werk zijn 
opgenomen, "Nederland in Stukken" toont aan dat er met 
behulp van archieven geschiedenis geschreven kan vrorden. 

H. don Hertog. 
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I43DEDELINGEÏÏ 

Agendas 24 j s n u a r i J a a r v e r g a d e r i n g 1979-

25 f eb rua r i De Heer T e e r i n g , met een l e z i n g 
over de r e s t a u r a t i e van de 
ST. JM i n ' s Ker togenbosch . 

25 maart -Jevrouw S c h r e u r s met een l e z i n g 
over h e t oude O i r s c h o t . 

NIEITffi LEDEN DIE ÏÏIJ YM HARTE VERWELKOilEN ZIJNs 

DG Hr . J . van Hooydonk Helmond. 

Mej . A. Heeren Helmond, 

De Hr . J . van Laarhoven Helmond. 



I N H O U D H E L M O N D S H E E M K R O N I E K 1979 
de c i j f e r s v e r w i j z e n n a a r r e s p . n u m m e r van 
van d e a f l e v e r i n g en p a g i n a n u m m e r d a a r i n 

BESTUURSMEDEDELINGEN ' 

Notulen jaarvergadering 19.1.1979 1.2 

Financieel jaaroverzicht 1978 1.10 

W. Kooien 
Een nieuwe opzet . . . L,.2 

AKTIVITEITEN • '• , 

'S 

EXCURSIES 

Bezoek aan de S t . Jan en het Noord-Brabants 
Museum te 's-Hertogenboschop 9.6.1979 2 .1 

Tocht naar de Molenhof onder leiding van 

P . van de Meulenhof 3.16 

LEZINGEN 

Neogotische beeldhouwkunst 
door mej . d r a . C. van Gerwen op 6.3.1979 l.A 
Brabantse Gemeentewapens 
door Kees van Berendonk in april 1979 2.\L, 
De Brabantse boerderij in het Brabantse 
landschap door P . Drijvers op 22.5.1979 • 2.18 

Voordrachtenonderzoek en „ondeugende v e r 
halen" door W. Iven op 17.10.1979 4.16 

Kerstmis in de Kempen 
door mevr. A. van Dort-van Deursen 
op 27.11.1979 4.16 



ARTIKELEN 

Nancy Dankers 
De levensloop van de S t . Lambertuskerk 
door de eeuwen heen 
I 1.12 
II 2 .4 
I I I ^ 3.2 

H. den Hertog 
Ganzen en veren . . . 4-.3 

R. Jacobs 
De rekening van de Gemeente Helmond over 
het jaar I8 l0 (vervolg) 1.7 

P . van de Meulenhof 
De Rijpelberg 4.7 

Ad Otten 
Voetval van Lieven Lucaszoon van Gassel 2 .2 

J . Senders 
Carnavaleske Overpeinzing 1.17 

T . Söhngen - Van Gotum 
Eerwaarde Anna Cleynants, k loosterzuster 
van Binderen 4.17 

J . Verhoeven 
Wonen in Helmond - 1.18 

VASTE RUBRIEKEN 

PERSONALIA • 

Heemmemorie 1.1 
2.1 

Nieuwe leden 1.20 
2.20 
3.20 
4.20 



BOEK EN TIJDSCHRIFT 

Het puike van het puike, toneelleven in 
Helmond 1880-1980 
door Frans Steegmans 3.13 

Van Vlechtwerk tot Baksteen, geschiedenis 
van de wanden van het boerenhuis in Nederland 
door J . J . Voskuil 3.14 

Bij ons in de familie, genealogische en h e r a l 
dische bloemlezing uit Gens Nostra 1945-1970 3.18 

Zwerftochten door de Peel 
door Pe te r Vink 3.19 

Musea in Brabant 
door H. Verwiel 3.19 

Noord-Brabant in de Late Bronstijd en Ijzertijd 
ui tg . Provinciaal Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen in Noord-Brabant 3.19 

Nederland in Stukken, beeldkroniek van de 
Nederlandse Archieven 4.18 

AANKONDIGINGEN 

Peellandse Molenstichting 1.6 

Stichting Muziek Museum Helmond 2.19 

Cursus Oud-Schrift Gemeentearchief Helmond 2.20 

Tentoonstelling Naar Gothiek en Kunstzin 3.20 

Tentoonstelling S t . Genesius 80 jaar " 3.20 



P E R S O N A L I A 

Bedankt als lid: 

De Heer Van Bokhoven 
De Heer Hornikx (wegens verhuizing) 
Mevrouw Knaap (wegens verhuizing) 
Mej. Stoopen (wegens verhuizing) 
De Heer Theuns (wegens verhuizing) 
De Heer Vos 

Nieuwe leden: 

De Heer G . J . van Bussel , 
' Dennehoutstraat 9 5706 X ^ Helmond Tel: 33236 

i De Heer en Mevrouw De Klerk, 
Warandelaan 42 5707 CT Helmond Tel: 22513 

» Mevrouw Van Lierop - Smulders , 
Hoornstraat 3 5702 RW Helmond Tel: 39034 

, Mevrouw Van Will - Bargeüs , 
Azalealaan 29^ 5701 CJ Helmond Tel: 33473 

De Heer F r . van de Zanden, 
Uiverlaan 6l 5702 AB Helmond Tel: 26678 

Adreswijzigingen: 

De Heer E . Wijnen, 
Nieuwveld 142 5702 HW Helmond Tel: 47278 

Het telefoonnummer van de Gemeentelijke Archief
dienst te Helmond, Kerkstraat 19, is gewijzigd in: 
45255 tsl 325 (aansluiting op de centrale van 
het nieuwe stadskantoor) . 
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