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VOORWOORD

Itr,.,lc lt:zcr,

Mcl t:nrge trots kunnen wij als bestuur van de Jeugdraad Ulvenhout
r,r'rr lxlck presenteren ter ere 20e versie van de Vlooienmarkt.
lh,l rrlee is spontaan geboren na afloop van de geweldige 19e editie
v,rrr rlc Vlooienmarkt in 2004.
Illl leek ons als bestuur een mooi moment om samen met Paulus van
l),rcs<lonck een stuk historie van Ulvenhout vast te leggen. Het kostte
í)n1i qeen moeite om Ben Martens over te halen dit voor ons in
lroekvorm vast te leggen. Een kundig schrijver met veel gevoel voor de
Iok;rle bezigheden van het Groene dorp aan de Mark en veel ervaring
nrcl de Vlooienmarkt. Ook Paulus van Daesdonck bood spontaan haar
nrcrlewerking aan om het boekje uit te geven, zodat er weer een uniek
r;clreuren vastgelegd wordt voor de toekomst.

./rxrls u in het boekje kunt lezen heeft de Vlooienmarkt haar bestaans-
rccht te danken aan het enthousiasme van de Ulvenhoutse bevolking
crr rnmiddels ook ver daarbuiten. Wij hopen dat deze traditie nog lang
k;rrr voortduren in Ulvenhout.
Wrl als bestuur hopen dat wij hiermee een passende herinnering aan
krrnnen bieden aan een typisch Ulvenhoutse traditie.

Wat ook een traditie is bij de Vlooienmarkt is een donatie van de
opbrengst aan een of meerdere goede doelen.
Wi; kunnen u ook op voorhand meedelen, dat ondanks de lage kosten
van dit boek, een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van dit
boek, geschonken zal worden aan een nader te bepalen Ulvenhouts
gerelateerd Goed Doel.

Op voorhand willen wij alle mensen bedanken die op welke manier dan
ook hun bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit boek
en hopen dat u er veel leesplezier van heeft met veel "oh ja" momen-
ten.

Veel leesplezier toegewenst,

Jeugdraad Ulvenhout
Frank Husson
Voozitter
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Vrijwilligers in afwachting van de grote toeloop 19g2
Herkenbaar op de foto zijn Ellie Verheijen en Marijke Graauwmans

VERANTWOORDING

Al:, rr:ls onlosmakelijk bij Ulvenhout hoort, dan is het wel de twee
1.r,rrh1kse vlooienmarkt. Dit jaar -2006- zal het voor de 20ste keer
wrrrrkrn georganiseerd. Aanleiding voor het bestuur van de Jeugdraad
lllv(inhout een boekje te laten verschijnen die het ontstaan en de
Irr,lorre van dit Ulvenhoutse fenomeen beschrijft. Graag ben ik op de
rllrrorilging van het bestuur ingegaan om hun wens te realiseren, omdat
rlrl :,ltrk1e geschiedenis hoort vast te liggen. Bij de bestudering van het
urlr;cllrerde archief van de jeugdraad bleek al snel dat een beschrijving
v,rrr rle Ulvenhoutse vlooienmarkt niet kan zonder in te gaan op het
ll.l,rnr; van de "Stichting katholieke Jeugdraad Ulvenhout." Zij is de
lr.rkcnnat geweest van de vlooienmarkt. Het geeft daarbij tevens aan
lrol trelangrijk en groot de invloed van de kerk was op het verenigings-
lr.vcrt

lk lreb echter maar gedeeltelijk geput uit het archief omdat het tenslotte
orrr tJe historie van de vlooienmarkt gaat. Desalniettemin mag en moet
r;r:r;onstateerd worden dat het belang van de Jeugdraad Ulvenhout
r;root was en eigenlijk nog steeds is als het gaat om het initiëren en sti-
rrrrrlnren van jeugdactiviteiten in ons groene dorp aan de Mark.
N;rrst de beschrijvingen van de vele onderwerpen die de vlooienmarkt
kcrrrnerken, ben ik zo vrrl geweest in columns regelmatig de nodige
,rrrr,:kdotes weer te geven. ln tegenstelling tot de feiten, heb ik met de
rrorlrge fantasie en "dichterlijke vrijheden" in de columns de sferen
lr I rchten te schilderen die de vlooienmarkt juist zo uniek maken.

lk ben overigens veel dank verschuldigd aan hen die me het nodige
lxrbben verteld over de begin jaren. Jan Prinsen, Kees van Alphen,
lheo Hóngens en Jos Verschuren hebben uitgebreid de tijd voor me
(fonomen en regelmatig over mijn schouder meegelezen. Daarnaast wil
rk Frank Husson en Anton Oprins bedanken voor hun enthousiasme die
nrc begeleidde bij het schrijven. Een speciale dank gaat uit naar Anja
rle Koning die alle cijfers van de opbrengsten in de loop der jaren uit de
rrchieven heeft kunnen opdiepen.
Ook gaat mijn dank uit naar al diegenen die me hebben voozien van
íoto's, krantenknipsels en oude archiefstukken die ze nog ergens in een
plakboek hadden. Achterin dit boekje vindt u een lijstje van de schen-
kers van de foto's.
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Tot slot rest nog een dank aan het bestuur van de Heemkundekring
Paulus van Daesdonck die de druk van dit boekje hebben mogeliji
gemaakt. Vooral Kees Leijten wil ik danken voor zijn praktische tips.
lk hoop dat u net zoveel plezier beleeft aan het leien van dit boekje, als
ik heb gehad met het maken ervan.

Ulvenhout, juli2006

Ben Ch. Martens

De inzamelingstafel.
Vlnr Jos Verschuren; Anneke Ten Bosch-schellekens; Hans Bosman

I

EIGEN SFEER @otumn)

t,t,t (k, lwrle jaren komt men van heinde en verre naar het terrein van
tht l\,111111or" om te zien wat voor goed bedoelde spullen de goege-
ttttnrttlt) vart het dorp heeft ingeleverd. Veel vrijwilligers uit het dorp
',t,,ttutott ztch in om op zaterdagmiddag bij de officiële opening alles
ttttlyr:; ttilgesorteerd en ovenichtelijk op de tafels, het podium en buiten
t\t tlo qrond te hebben. Hekken bakenen het geheel af, de bewaking
vrxr ttc nacht is geregeld. Het spel kan beginnen. Spel? Zeker op het
lnxlrtrtrt waar het opbodteam menig binnenkomer op een wel heel
rlrrt,t:lo rnanier bij het bieden betrekt. ledere keer is het weer raak.

,/,r. r/;rrnes en heren. Dit prachtige antieke sfuk is door de Mechel
r1t,:,t:lronken Twee jaar geleden heeft hij het voor vijftig gulden gekocht.
t )ut(litl hij er thuis geen fluit mee heeft kunnen doen, heeft hij het
ttult(t(':l belangeloos mede namens zijn vrouw geschonken aan de
Vltxttottmarkt Voor het goede doel. Dit antieke stuk zetten we in voor
rltrrtrtl glttldên. Wie biedt er meer dan dertig gulden? K'tjk, dames en
Itrtrtttr, rlaar komt Jef Coppens binnen. Onze gemeentesecretaris. Jef,
v,ttr ltarte welkom." Jef zwaait joviaal naar de mannen van het
rrytlxxlleam en is gelijk de klos. "Ja, dank je Jef. Zo kennen we je weer.
/,rrl r.s dan veertig gulden voor Jef Coppens, want we gaan met tien
rlrtlttcrt tegelijk omhoog. Wie biedt er meer dan veeriig gulden?"
,hl protesteerÍ door met twee armen afwerende gebaren te maken.
"l)irrrk te wel, Jef. Dat is dan vijftig gulden; wat zeg ik zestig gulden,
w,ttt je bood met twee armen. Zestig gulden dus voor dit mooie antieke
';lttk dal bij de Mechel twee jaar lang in de garage heeft gestaan." Jef
(:(\)pens kan het allemaal wel waarderen, maar loopt de verdere mid-
tl,tt1 alleen nog maar naar iedereen te knipogen. Zelfs zijn bier besfe/Í
Itry zortder enig manuaal te maken.

I kÍ met opbod verkopen op een wel heel ludieke wijze is niet het enige
rl;il deze Vlooienmarkt te bieden heeft. Kenmerkend is daÍ bij de
tryrcrting op de zaterdagmiddag vooralTurken en Marokkanen al dusda-
rrtq zin ingeburgerd dat ze plots de Nederlandse taal beheersen als het
lttxl van de verkoper in hun ogen en vooral oren te hoog is. Al bij al
luengt dit vanaf 1968 georganiseerd evenement een groot bedrag op
voor de jeugdverenigingen van Ulvenhout. Bedragen van 20 tot 25 dui-
rr:ttd gulden zijn gebruikelijk. Enkele weken later wordt dit met een
tr:cstavond voor de vrijwilligers verdeeld over de jeugdverenigingen.
/ k;t rs allemaal net anders dan de gebruikelijke vlooien- of snuffel-
tnarkten elders.
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Er is een aparte sfeer van gemoedehjkheid en saamhorigherd lussen
de vele vrijwilligers. Koop je een kat in de zak. Maakt niets uit. Je kunt
het altijd weer bewaren voor over twee jaar. Het hatve dorp hetpt
belangeloos mee. Dank zij die vele vrrjwilligers ls drt om de twee jaar
mogeltjk. Een prestatie van formaat. Waarin een ktein en mooi dorp
groot kan zijn.

Het opbodteam in 1994 volop aan de s/ag

Zo beschreef een plaatselijke columnist in de jaren negentig (voor de
invoering van de euro) het fenomeen van de Ulvenhoutse Vlooien-
markt. Het heeft jaren geduurd aleer deze uikonderlijke markt zich
haar eigen cultuur heeft verworven. Dat heeft alles te maken met de
oorsprong waaruit het zich heeft ontwikkeld. Noodzaak en betrokken-
heid br1 het wel en wee van de eigen jeugd zrln de peilers waarop de
vlooienmarkt gebaseerd is. Om dat te begrijpen dient te worden terug-
gegaan in de tijd. Begin jaren zestig.

11

STICHTING
KATHOLIEKE J EUG DR/MD ULVEN HOUT

lrr, vkrorenmarkt Ulvenhout is onlosmakelijk verbonden met de Stich-
trnrl .k:ugdraad Ulvenhout. Geheel volgens de uitgangspunten van
rt..,'t: iranvankelijk officieel genoemde "Stichting Katholieke Jeugdraad
lllvcrrlrout" werd in 1968 een vlooienmarkt georganiseerd, waarvan de
rrplrrcrrgst geheel ten goede zou komen aan de jeugdverenigingen van
tllvcrrhout De initiatiefnemers zijn er inmiddels in geslaagd van deze
twr:ctlaagse markt, die om de twee jaar wordt georganiseerd een
lllvlnhoutse activiteit neer te zetten die een grote regionale bekend-
lrr,rrl en aantrekkingskracht heeft verworven.
tll,1 vastleggen van dit stukje Ulvenhoutse historie gaat niet zonder
,r,rrrrlacht te besteden aan het ontstaan van de Jeugdraad Ulvenhout
r.rr <laarop volgend een beschrijving te geven van het fenomeen van de
vloorcnmarkt, die in 1968 aazelend startte, maar niet meer is weg te
rh.rrken uit de activiteitenkalender van Ulvenhout. Het toont onver-
lrkrcmd een rijk verenigingsleven met inwoners die zich volledig in

wrltlen zetten voor met name de jeugd uit hun schone dorp aan de
M,rrk
lllvenhout heeft het nimmer ontbroken aan verenigingen. Er was
rrrcdro vorige eeuw een bloeiend verenigingsleven. Vaak was het een
',lxrntaan initiatief van enkele enthousiaste inwoners iets structureel te
,,rt;aniseren, maar veelal was het de geestelijkheid van de Sint Lauren-
Irrrskerk die niet alleen initiatieven nam, maar ook alles wat met het
orrtstaan van jeugdverenigingen te maken had ondersteunden en
',lrrnuleerden. Het is dan ook niet vreemd dat menig vereniging de
rraamgeving vooraf liet gaan door "Rooms katholiek". Overigens is dit
rrrert alleen een lokaal verschijnsel. Nederland kent van oorsprong een
vr:renigingsleven dat op de geestelijke stromingen oftewel gezindten
was gebaseerd. Het is daarom niet uitzonderltjk dat de huidige "Jeugd-

r;rad Ulvenhout" in 1961 werd opgericht onder auspiciën van de
l)rocesane Jeugdraad van het bisdom Breda. Er was in de jaren vijftig
í)en streven van de bisdommen tot het vormen van centrale organen
van gemeenschappelijk beraad van de katholieke jeugd- en jeugd-
standsorganisaties. Hiervoor was zelfs een model van een stichtings-
;rkte ontworpen.
()ok Ulvenhout ging mee in deze vaart der volkeren en gebruikte onder
aanvoering van kapelaan A. van Ginneken dit modelals leidraad om te
komen tot een eigen stichtingsakte, die op 4 mei 1961 werd verleden
door notaris Jan Hendrik Lever te Breda.
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lrr rlr. :,tirlrrten is het doel van de stichting helder omschreven,

I lkrl vormen van een centraal orgaan van gemeenschappelijk
lurir,rrl van de katholieke jeugd- en jeugdstandorganisaties in de
lrilr{xrlil(-, van Sint Laurentius te Ulvenhout;

.' lrcl lxrvorderen der onderlinge samenwerking harer leden met
lrllrorrrl dcr volledige zelfstandigheid der afzonderlijke jeugd- en jeugd-
,,1, rrrr k llt;anisaties;

I rlc ;rlgemene belangenbehartiging van het jeugdwerk en van het
wcrk voor de ongeorganiseerde jeugd, met in achtneming van de
, liriuv<x)Í bestaande diocesane richtlijnen;

,l rkr lrcsturen van het katholieke jeugdwerk in de ruimste zin in de
t',rrot;lrc van Sint Laurentius te Ulvenhout behulpzaam te zijn in hun
wrrk rkroÍ het verschaffen der daartoe noodzakelijke financiële en
',tullr:h;ke hulpmiddelen speciaal het verkrijgen van terreinen,
r;r,lrorrwen, inventarissen en verder materiaal;

', ,rl!i eigenaresse het beheer te voeren over goederen, die zij ter
vr'rwr:zenlilking van haar doel gebruikt;

r, :,ul)srdres en stoteii.lte hulpmiddelen te verlenen aan de bij haar
.r,rrrr;csloten jeugd- en jeugdstandorganisaties en instellingen, na
ovr.r k:gging van begroting en resultatenrekening

Irr rlc omschrijving over de "middelen" ligt een verklaring waarom de
';r,rrr;tiraad Ulvenhout" in 1968 voor het eerst een vlooienmarkt organi-,.r'r.r(le "... .de geldelijke middelen der stichting bestaan uit .

,,r:lrcrrkingen en andere baten; subsidies van kerkelijke en wereldlijke
Ir lr;rrnen; alle andere middelen, die het bestuur ter bereiking van het
r k x rl rfienstig acht." Vanaf het ontstaan heeft het bestuur jaarlijks aller-
k.r irctrviteiten ontplooid om het voor de verenigingen van Ulvenhout
lrrr;rrrcreel gemakkelijker te maken. Want met alleen de subsidie van de

't,:nreente en de parochiële Caritas was het niet altijd mogelijk om als
vcrr-.nrging het hoofd boven water te houden.

tlrt de ruim omschreven doelstelling blijkt ondermeer dat de invloed van
rkr kerk erg groot is en dat ook toen al de zorg werd uitgesproken voor
r lc orrgeorganiseerde jeugd.

S t {}SlË H tvï :\ :r
1l l:.ï r.;i

{"f f"trIt{*.i* is ï

"Iïïï,1"1.:rrr--

Ook prive werd volop reclame gemaakt

Het is aardig om uit deze stichtingsakte te citeren, ware het alleen maar
om de personen en verenigingen daarbij te zien verschijnen die in die
tijd actieÍ waren in het Ulvenhoutse verenigingsleven.
Bij notaris Lever verschenen "....de neei lónannes Marinus Jacobus
Engelen, assistent bedrijfsleider, wonende te Ulvenhout, Jachflaan 7;
mejuffrouw Adriana Leonie van Rijckevorsel, kantoorbediende, wonen-
de te Ulvenhout Poststra at 2;... ..."
Zij stelden de statuten vast van ".....de stichting katholieke Jeugdraad
in de parochie van sint Laurentius te ulvenhout.l.. ". Dat betekenle per
definitie dat ook Galder onderdeel vormde van de jeugdraad, omdat dit
kerkdorp behoorde tot de parochie sint Laurentius. ln-het huishoudelijk
reglement werd daar het volgende op bedacht. .... ... ....afdeling Galder
werkt zelfstandig, maar is verantwoordelijkheid verschuldigd aan het
dagelijks bestuur van de Jeugdraad Ulvenhout-Galde/'.



Vrijdagavond : het softeren van de spullen.
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lrr lrr.l vr,rrlengde hiervan is het dan ook niet moeihlk te begrijpen dat bij
rln lxrschrrlving van het aantal bestuursleden (tenminste zeven) als
nnt:;l(1 " ex officie de aalmoezenier(s) van het mannelijk en vrouwe-
Irlk luugdwerk. ..." wordt genoemd. Eerste aalmoezenier is kapelaan
A, virrr Grnneken.
l)l slrr;htrng katholieke jeugdraad Ulvenhout kon vanaf 1961 officieel
v,ur :;tart gaan. Voorzitter was Jan Engelen met aan zijn zijde
rrrclrÍfrouw A. van Rijckevorsel als secretaris en de heer A. van
lkrrrsclen als penningmeester. Het organiseren van een vlooienmarkt
,'(,u llog even op zich laten wachten, maar de leden van de stichting
Irolrtrr:n er vanaf het eerste moment alles aan gedaan om hun
rkrelstellingen na te komen.

Vooral de jeugd is al jaren goed veftegenwoordigd. Op de foto Nick
Roovers, Stefie Verheiien en Nicky Verheiien.

lnzamelen in
Ulvenhout

1970 voor de veiling van de R.K. Tuinbouwvereniging
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lndrukwekkend mag de lijst van bestuursleden genoemd worden, die
ieder hun eigen vereniging vertegenwoordigde. Het geeft tevens een
goed beeld van het rijke verenigingsleven in het Ulvenhout en Galder.

Ulvenhout

Breda;
Welpengroep "St. Jacob": mej. R.Rops, Chaamseweg 10;
Gidsen Maria Gorettigr., sen. mej. E. Peeters, Strijbeekseweg 15a;
Gidsen Maria Goretti gr., jun. me1. A. Smeekens, Freflaan 30 Breda;
Gidsen/kabouters M. Gorettigr mej. R. Buykx, Strijbeekseweg 28;
R.K. rijvereniging D.W.S.: J. Gooyers, Chaamseweg 24;

R.K. drumband "Ulvo"
V.K.A.J.,
K.A.J,
R.K. v.v. U V V.'40 :

Verkenners "St. Jacob", :

R,K.J.B.;
R.K.B.B.:

R.K. lnstuif :

R.K.J.B. :

R.K. v.v. Gesta :

Vrije jeugdvorming .

P. Roovers, Rooyakker 12;
mej A van Rijckevorsel, Poststraat 2;
J. van der Aa, Cauwelaarseweg 16;
A. Bink, Steenstr. 41;(nu Annevillelaan)
A. van Heusden, Valkenierslaan 49,

J. van de Wijngaard, Notselseweg 2;
mej. A Mathijssen, Galderseweg 79,
Breda
mej.G.Heestermans,
Geersbroekseweg 29;

van Aert R.K.J.J.B. ; mej. M. Schalk;
van Dun;
Schalk

R.K. Gymnastiekvereniging V.L.U.G. : J. Engelen, Jachflaan 7;

Galder

(de adressen worden in de statuten niet vermeld)

Aalmoezenier: A. de Nijs;

Vrtldagavond in het veilínggebouw bij het inzamelen.

I en van de hoofdactiviteiten die hen met name door het gemeen-
tebestuur was toebedeeld betrof het ontvangen van gemeentelijke sub-
srdie, die door hen weer werd uitgekeerd aan de verschillende
;rangesloten verenigingen. De Jeugdraad diende jaarhlks een subsidie-
verzoek in, dat door de gemeente al dan niet werd geaccordeerd.
l)at het geen vetpot was blijkt onder meer uit een verleende subsidie
rurt 1962. Een gemeentelrjk subsidie van fl. 1875,83 werd toegekend.
Dat bedrag moest door de Jeugdraad verdeeld worden over veertien
verenigingen.
Hiervan kreeg bijvoorbeeld voetbalvereniging UW'40 een vastgestelde
subsidie van slechts fl. 25.-!!!l
Kleine bedragen, die er voor de opvolger van Jan Engelen als voor-
zitter, de heer Theo Hóngens toe leidde om schriftelijk niet alleen zijn
dank aan het gemeentebestuur te betuigen voor de verleende subsidie
maar ook op te merken:

" .....tot het ontplooien en stimuleren van meerdere activiteiten , wat
volgens de statuten een van de plichten is van de Jeugdraad, zijn wii
met dit subsidiebeleid niet in sfaaf om grote activiteiten te
ontplooien.......".

J.
C
J.

17
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Omdat het gemeentelijk subsidie verre van toereikend was werden alle
aangesloten verenigingen regelmatig ingeschakeld voor landelijke
acties, zoals ondermeer blijkt uit een brief van het bestuur van de
Jeugdraad op oktober 1963.

"Aan alle verenigingen aangesloten bij de Jeugdraad,

Donderdag 10 oktober j.l. ontving de Jeugdraad een schrijven
van de gemeente i.v.m. de actie "VLUCHTELINGENHULP".
Het ligt in de bedoeling om in de week van 21 tot en met 26
oktober a.s. het Nederlandse volk intensief bij de vluchte-
lingenhulp te betrekken. De Jeugdraad nodigt nu alle
verenigingen uit minstens vijf afgevaardigden te sturen boven
de leeftijd van 15 jaar. De bedoeling is om op de avond van 21
oktober ook in Ulvenhout een collecte huis aan huis te houden
door onze verenigingen. De vergadering heeft plaats bij cafe
De Jong. Wr1 rekenen op de medewerking van alle
verenigingen en zeggen U daarvoor bij voorbaat dank."
(café de Jong was gevestigd in de Dorpstraat, waar nu de
Chinees is)

Naast het organisatorische bleef vooral de financiële ondersteuning van
de aangesloten verenigingen een constante bron van zorg. Landehjke
collectes, zoals die van "vluchtelingenhulp" leverde wel iets op voor de
Jeugdraad, maar was maar een druppel op een gloeiende plaat. Toch
werden allerlei soorten activiteiten door de Jeugdraad georganiseerd
om geld in het laatje te brengen. Zo werd in 1967 op grootse wijze een
skelterwedstrijd georganiseerd op Jeugdland en aan de Pennendijk bij
de voormalige veiling. Het leverde niet al te veel op, maar had in ieder
geval tot resultaat dat met name de jeugd van Ulvenhout en Galder op
een goede wijze actief was.
Het bleef pappen en nathouden.
Enezijds een lage gemeentelijke subsidie, anderzijds een constant
streven naar nevenactiviteiten die enig geld in het laatje brachten. Het
wachten was op een creatieve geest. Wie "vezon een list?" lnmiddels
was Theo Hóngens als voozitter afgetreden en werd in 1965 opge
volgd door Jan Prinsen. Beiden trachtten met hun bestuursleden een
list te verzinnen, wat uiteindelijk lukte.

VOOR HET BEGINT (coLUMN)

tltil tat Theo Hóngens, niet lekker. Hij had er al eens uitgebreid met
.'r1tr otrtvolger Jan Prinsen over gesproken. Hij had zelfs een keer een
lttx:l1t: naar het gemeentebestuur geschreven dat de iaarliikse
:,u/r.srrJies verre van toereikend waren om de jeugd dat te bieden wat in
tr1tute gemeenten wel mogelijk was. Hij had het al menigmaal binnen
lx:l bestuur aangekaart, maar aanvullende activiteiten die wat geld
oltlcverden bleven beperkt tot een skelterrace en een fancy fair. Als
tyrtn ander wist de hoofdonderwijzer van de Rosmolenschool wat
vtlcrtQhgen voor een kind kunnen betekenen. Ook kapelaan van
ll;4seren, de aalmoezenier van de Jeugdraad wist alleen maar bemoe-
rlnlende woorden te uiten dat het allemaalwelgoed zou komen. Edoch,
(;txls wegen zijn wonderbaar. Dat bleek in 1968 op een zondagmiddag
rtt trrei. Theo Hóngens bezocht zijn moeder in Goirle en bleef die
trnrlclag langer weg uit Ulvenhout omdat hij met ziin moeder nog even
ur Goirle een wandelingetje ging maken. Het was er drukker dan
trottnaal. Vooral op het kerkplein. "Hebben iullie hier op zondag een
rrtarkt?" vroeg Theo Hóngens aan zijn moeder. Het anfuvoord hoefde zii
trrat te geven. Dat bleek uit hetgeen hij zag. Oranie en blauwe
rtnrktkraampjes, muziek en een speaker die waar te koop aanbood. Er
wí,s van a//es Íe koop. Gebruikte spullen, die net te goed waren voor de
vtnhisbak. Boeken, glazen, kasten, bankstellen. Je kon het zo gek niet
lxfienken of het was er. Koninginnedag avant la lettre. Het maakte
,illemaal niet uit. Het leverde geld op. En plots viel bii Theo Hóngens
lrct kwartje.

l)rczelfde avond liep hij in Ulvenhout naar de pastorie om kapelaan van
ttaperen van zijn Goirlese bevindingen te verhalen. "Zou het niet
nogelijk zijn een vlooienmarkt in Ulvenhout te organiseren. Want wat ik
rtt Goirle heb gezien dat moet toch ook hier mogelqk zryn. We kunnen
iille inwoners vragen oude spullen in te leveren en na de vakantie te
verkopen. De leden van de verenigingen kunnen meehelpen en de
opbrengst ervan verdelen we over de jeugdverenigingen."
"Lijkt me een goed plan. Zo zie je maar, het komt met Gods hulp toch
allemaal weer goed. Het is trouwens wel toevallig dat net vanmiddag
ook de heren Prinsen en Huijben bij me ziin geweest. Ze hadden een
dergelijke markt gezien in Alphen.

19
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Pastoor Willem Binck had daar iets dergelijks georganiseerd om zryn in
de oorlog verwoeste patronaatsgebouw weer op te gaan bouwen,"
sprak van Haperen enthousiast. Nog diezelfde avond vond een
telefoontje plaats fussen kapelaan van Haperen en de burgemeester.
Zo ging dat toen nog; zelfs onder burgemeester de Koft.
De volgende dag lag er een brief van voorzitter Jan Prinsen bii het
gemeentebestuur.

Het was toeval of niet, maar voozitter Jan Prinsen had net in diezelfde
periode met Toon Huijben een bezoek gebracht aan Alphen. Daar had
pastoor W. Binck voor de herbouw van het in de oorlog verwoeste
patronaat een rommelmarkt georganiseerd. Het bleek een groot succes
en opvallend was dat geheel de leefgemeenschap medewerking ver-
leende. Het was een prachtig doel en daardoor was een ieder optimaal
gemotiveerd er alles uit te halen wat er in zat. De opbrengst ervan en
de gemeentelijke subsidie leidde uiteindelijk tot het renoveren van het
zo nodige patronaatsgebouw. De ervaringen in Alphen en Goirle zijn
uiteindelijk de basis geweest voor het organiseren van een
vlooienmarkt in Ulvenhout. Maar een plan hebben en het realiseren
ervan zijn twee dingen.

Pastoor Gerard Baeten en Jan Prinsen. De invloed van de kerk
beperkte zich toen s/echfs tot actief kopen.
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VLOOIENMARKT

t )1r 28 en 29 september 1968 was het zover. De eerste vlooienmarkt in
tllvenhout werd gehouden en georganiseerd. Maar er ging veel aan
vrxrraÍ.

l)c jeugd heeft alleen belangstelling voor het snoep. Op de foto v.l.n.r.
lrns van Gool en Luce Voermans.

ook deze nieuwe activiteit moest twee zaken dienen. Niet alleen een
t;oede opbrengst om de aangesloten verenigingen financieel te
sleunen, maar ook de saamhorigheid onder de verenigingen te
strmuleren. ln de loop van de voorbereidingen zou overigens al vrij snel
trhlken dat velen uit het dorp door hun vrijwillige medewerking de mate
van het succes aanzienlijk zouden verhogen. Allereerst wordt
schriftelijk toestemming gevraagd aan het gemeentebestuur. Het
College schrijft op 12 september in antwoord op het vezoek van 7
september (5 dagen later al!!!!). Dat lijkt snel, maar uit het vezoek van
de voozitter van de jeugdraad, de heer Jan Prinsen blijkt dat er al
vooroverleg is geweest.
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Sterker nog er is in principe al toestemming gegeven aan niemand
minder dan de aalmoezenier van de Jeugdraad Ulvenhout, kapelaan
van Haperen. De schriftelijke toestemming bleek dus een formaliteit. De
rol van een aalmoezenier is dus nog steeds groot in die tijd, wat blijkt
uit de aanhef van de otficièle brief van de voorzitter van de Jeugdraad,
Jan Prinsen aan het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken op 7

september. Bijzonder daarbij is dat helder staat omschreven hoe e.e.a.
die eerste keer georganiseerd zou gaan worden.

Toos van Gool pakt de kleine "vlooien"" uit!

"Geacht College, aan de aalmoezenier van de Jeugdraad Ulvenhout
hebt u in principe toestemming verleend tot het houden van een zgn.

vlooienmarkt in Ulvenhout. De plannen voor dit evenement hebben
thans een vastere vorm gekregen. De "markt" wordt gehouden op 28
en 29 september a.s. telkens in de namiddag in het veilinggebouw aan
de Pennendijk. Het ingezamelde oude materiaal wordt dan ter verkoop
aan de bezoekers aangeboden. De opbrengst is voor het Jeugdkoor en
de Jeugdraad van Ulvenhout. De inzameling van het oude materiaal
wordt hoofdzakelijk gehouden op 21 september a.s. in de namiddag.
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lrr crrlree voor de markt wordt op maximaal f 0,50 gesteld Het ligt in
,lrr l;edoeling ook bier en frisdranken ter plaatse te verkopen. De
voorbereiding en uitvoering van deze vlooienmarkt geschiedt in nauw
ovlrleg en met volledige medewerking van de Adjudant der Rijkspolitie
,rllrrcr Wi1 vezoeken u ons toestemming en eventuele vrijstelling van
vr,rrnakelijkheidsbelasting te verlenen. Hopende van u een gunstig
,rrrtwoord te mogen ontvangen, verblijven wij inmiddels met de meeste
lroogachting......."
Nir vilf dagen lag er al een schriftelijke toestemming van het
r1:rneentebestuur. Andere tijden dan tegenwoordig, waar je op een
vcrzoek aan het gemeentebestuur hopelijk binnen vijf dagen een
orrtvangstbevestiging krijgt en dan minimaal zes weken moet wachten
( )Í) een besluit. Korte lijnen, goede communicatie en vooral
lxrlrokkenheid waren gelukkig toen nog aan de orde van de dag in de
rcliltre overheid en burger!

"Naar aanleiding van Uw bovenvermeld schrijven delen wij U mede, dat
wrl akkoord gaan met het houden van een "vlooienmarkt"op 28 en 29
:,cptember a.s. te Ulvenhout. Tevens delen wij U mede, dat U in
vcrband met bovenvermelde "vlooienmarkt"vrijstelling van
vcr makelijkhedenbelasting wordt verleend."
( )l) dezelfde dag verscheen ook een officieel besluit van de
trrrrgemeester persoonlijk (de heer dr. W.L.P.M. de Kort) waarin de
voonivaarden van een drankvergunning worden genoemd waaraan het
r:venement moet voldoen. Het is de moeite waard deze beschikking
;urno 1968 integraal weer te geven.

Í)e Burgemeester van Nieuw-Ginneken; gezien het vezoek van de
heer J.A. Prinsen, voozitter van de Jeugdraad Ulvenhout,
Akkerstraat 27 te Ulvenhout, d.d. 7 september 1968 tot het verlenen
van een vergunning voor de verkoop van zwak-alcoholische drank op
zaterdag en zondag 28 en 29 september a.s. in het tuinbouwveiling-
gebouw Pennendijk 4 te Ulvenhout, bij gelegenheid van een op 28 en
29 september 1968 te houden "vlooienmarkt" in het voornoemde
veilinggebouw te Ulvenhout;

Gelet op de drank en horecawet besluiten wij aan adressant de
gevraagde toestemming te verlenen op 28 en 29 september a.s. van
13.00 tot 20.00 uur onder de navolgende voorwaarden :
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dat de verstrekkrng van zwakalcoholische drank alleen zal
mogen plaatsvinden op de uren, gedurende welke de inrichting
of het terrein, waarvoor de toestemming geldt voor het publiek
toegankelijk is;
dat in de inrichting of op het terrein nabij het buffet op duidelijk
leesbare en zichtbare wijze aan het publiek wordt kennis
gegeven, dat aan personen beneden de 16-jarige leeftijd geen
zwak-alcoholische dranken mogen worden verkocht of
verstrekt;
dat tezake van de verkoop van zwak-alcoholische drank geen
personen beneden de 16-jarige leeftijd mogen worden
werkzaam gesteld;
dat personen die kennelijk onder invloed van drank verkeren, of
die door hun gedrag aanstoot geven, worden geweerd of
geweigerd;
dat gedurende de tijd, waarin van deze toestemming gebruik
wordt gemaakt in de inrichting of op het terrein geen sterke
drank aanwezig is;
dat in de inrichting of op het terrein voor het publiek steeds
alcoholvrije dranken verkrijgbaar moeten zijn,
dat de verstrekking van zwakalcoholische drank alleen
geschiedt door adressant of namens hem door bij hem in
loondienst zijnde of anderszins onder zijn onmiddellijke toezicht
staande personen;
dat het aan vezoeker uitgereikt exemplaar deze toestemming
aanwezig is in de inrichting, waarvoor de toestemming geldt
door degene respectievelijk
degenen, die de alakalcoholische drank verstrek(tXken), bij
zich wordt gedragen.
adressant er op te wijzen, dat deze toestemming ophoudt van
kracht te zljn, zodra mocht blijken, dat niet aan
bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, of dat zich
in de inrichting of op het terrein feiten hebben voorgedaan, die
de vrees wettigen, dat de voorEetting van de verkoop van
zwak-alcoholische dranken aldaar een gevaar zou opleveren
voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
adressant er op te wijzen, dat voor overtreding van een der hier
voren gestelde voorwaarden aansprakelijk is degene, aan wie
de toestemming is verleend en dat, indien deze toestemming is

verleend aan een ander dan een natuurlijk persoon, vooÍ
overtreding aansprakelijk is degene, aan wie de verkoop van
drank is opgedragen."

Vtttutl lttli iedere zaterdagmiddag inzamelen van de spullen

de horeca op de achtergrond in 1990. Met v.l.n.r. Frank Husson (huidig
voonitter Jeugdraad), Anneke ten Bosch-Schellekens (toenmalig
penningmeester) en Hans Bosman.

g.

h.

k.
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VOORBEREIDING

Dat de voorbereiding de nodige organisatie vereiste moge duidelijk zijn.
ln eerste instantie werd het onderwijzend personeel van zowel
Mariaschool als Rosmolenschool bij de voorbereidingen betrokken.
Duidelijk was dat de vlooienmarkt in het veilinggebouw aan de
Pennendijk zou worden gehouden. Een dergelijke keuze bracht
evenwel ook de nodige strubbelingen met zich mee. Allereerst was er
de emeritus pastoor Rops die het allemaal maar niets vond. Een grote
dorpse activiteit waar meisjes en jongens samenwerkten moest
eigenlijk niet mogen!!! lets realistischer was het bemtaar van Sooi van
Gils, die bij een dergelijke drukte en lawaai gedurende twee dagen het
ergste vreesde voor zijn duiven. Ook in de naaste woonomgeving van
de veiling mopperden de bewoners over de te verwachte overlast. Het
was evenwel maar dorpse praat, want toen het eenmaal zover was,
waren de grootste criticasters de meest enthousiaste deelnemers die je
kon bedenken.
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DE OPROEP

Irr lrll br; alle inwoners van Ulvenhout bekende en geliefde groene
lrur:k;r: "Nieuw Geluid" (de voorloper van het "weekblad Nieuw-
( 'illlrírken') verscheen een artikeltje over de op handen zijnde
vhrorr:nrnarkt, waarin dringend en beleefd werd vezocht oude, maar
11,rrl wol bruikbare spullen in te leveren. Dat had het beoogde effect.
lr,rr week voor de aanvang van de eerste vlooienmarkt werden de
'.prrlklr aan huis door leden van de jeugdverenigingen opgehaald en
wlr;<;r-.zet in de lege melkfabriek aan de Molenstraat. Met name het
orrtklwrlzend personeel sorteerde alle spullen en het weekend daarop
wrrrl alles vervoerd naar de veiling.

I'let aan en af rijden van de vrachtwagens

l)at gebeurde voornamelijk op boerenkarren met tractor. Die waren er
rn die jaren nog genoeg. Enkele vrachtwagens deden ook mee. Die van
molenaar van der Westerlaken mag niet onvermeld blijven en ook niet
die van vrachtrijder Toontje van der Broek, die nog jaren lang zijn
vervoersd iensten per vrachtwagen heeft verleend.

Wachten op wat
Chris van Gool,
Dongen.

komen gaat. De voorbereidingen ziin
Sjaak Diepenbroek, Marco Martens

klaar! V.l.n.r.
en Jan van
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Ook Jan Hoogerheide en een vrachtwagen van de firma van Ooster-
bosch droegen hun mobiele steentje bij.
Geleidelijk aan kreeg de eerste vlooienmarkt gestalte. Moeilijk punt van
organisatie was nog het vezamelen van vrijwilligers die hun diensten
gedurende de twee dagen wilden verlenen. Natuurlijk waren er de
leden van de aangesloten verenigingen, maar dat zou niet voldoende
zijn. Naast een oproep in "Nieuw Geluid" kwam het bestuur van de
Jeugdraad begin september bijeen en stelde een ltjst op van inwoners
uit Ulvenhout, waarvan verwacht werd dat zij wel hun medewerking
zouden willen verlenen. Deze -ongeveer 70 gelukkigen- kregen allen
een persoonhjke uitnodiging

"Geachte mevrouw/mejuffroudmeneer, (zo ging dat toen nogl)
Het is u zeker al wel bekend dat de jeugdraad van Ulvenhout
een zgn. vlooien- of rommelmarkt gaat organiseren. Allerlei
door de mensen afgedankte voorwerpen worden door de
jeugdverenigingen ingezameld, bijeengebracht in het
veilinggebouw te Ulvenhout en aldaar verkocht. De verkoop zal
plaats hebben op zaterdag 28 en zondag 29 september a.s. in
de namiddag tussen 1 en ongeveer 6 uur. We hopen een
ongekend grote hoop oud materiaal bijeen te brengen. We
hebben evenwel een groot aantal verkopers nodig. Graag
zouden wij zien dat ook u verkoper (verkoopster) wilde zijn op
deze vlooienmarkt ten bate van de jeugdverenigingen in
Ulvenhout. Als u tijd hebt en u bent hiertoe genegen, witt u dan
meedoen? Het is geen ingewikkeld werk. Wij kunnen echter
ook best begrijpen dat u ons een negatief antwoord geeft. Wilt
u echter in ieder geval onderstaande strook invullen, afknippen
en gereed leggen. Een dezer dagen wordt het strookje
opgehaald. Als u zich opgeeft wilt u dan op de strook in de
rondjes aankruisen welke tijd u wenst. Als het enigszins kan
houden wry daar zoveel mogelijk rekening mee.

Bij voorbaat dank."

Opvallend hierbij is niet alleen de persoonlijke, directe benadering,
maar ook en vooral het feit dat de leden van de Jeugdraad het
antwoord nog eens persoonhjk komen ophalen. Je moet dan wel van
goeden huize komen wil je een negatieve reactie geven. Hoe het ook
zij, het heeft kennelijk geholpen, want de opkomst was bijna honderd
procent.

t lt'l plaatsen van de betonvlechtmaften en de juten gordijnen.

M,urr met de ingeleverde spullen, de plaats van handeling, de
locstemmiog van het gemeentebestuur en de vele vrijwilligers was
nr(:n er nog niet. Er moest entree worden betaald, dus het terrein moest
worden afgeschermd. Betonvlechtmatten van de familie van
t losterbosch werden overeind gehouden door om de drie meter een
lrorrten paal tussen de straatklinkers in de grond te zetten. Dit was
prorrrershout van de scouting. Tegen de vlechtmatten werden rollen jute
,lcbonden van twintig meter lang. Deze werd ter beschikking gesteld
,kror het wielercomité "de Groene Jager".
lkrt heffen van entree geld was niet de enige filosofie die achter deze
, rÍzetting stak. Ook het willen prikkelen van het aanstaande publiek was
r,cn oVêt'wêging. Want wat zou er allemaal te koop zijn?
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DE EERSTE "VLOOIEN''

ln de loop der jaren is gebleken dat iedere vlooienmarkl zo zljn
specifieke "vlooien"kent. Het eerste iaar was dat overduidelijk.
Opvallend waren het aantal heilige beelden. Of dat te maken had met
de "beeldenstorm" van pastoor Eppings enkele jaren daarvoor is niet
hard te maken, maar het is de eerste ingeving van de organisatoren uit
die dagen. Ze werden in ieder geval gretig verkocht. Niet bepaald uit
vrome ovenvegingen, maar het krijtte voor de jeugd zo lekker op de
straat !!! De opbrengst van de te verkopen spullen tekent in de loop der
tijd ook de tijdgeest. Toen men geleidelijk aan een centrale verwarming
aanschafte werden de overbodige kachels aan de vlooienmarkt
geschonken. De eerste vlooienmarkt herbergde in ieder geval toen al
de nodige kolenkachels. Op 26 september schrijft een journalist van de
Stem over de ingezamelde spullen het volgende.
"Een bonte mengeling van ouderwetse spullen uit grootmoeders tijd,
meubels, boeken, landbouwwerktuigen, wekpotten, heiligenbeelden
enz. Het is een enorme wanorde van bruikbare en onbruikbare, mooie
en versleten voorwerpen, waar je als snuffelaar je hart op kunt halen.

Om een indruk te geven van wat er dit weekeinde op de vlooienmarkt in
Ulvenhout zo allemaal te koop is een kleine opsomming: kachels,
naaimachines, twee kafmolens, stoelen, spiegels, vloerbedekking,
schoenen, schaatsen, rieten manden, schilderijen, een haam,
zwemvliezen, stenen kruiken, houten bakken, een bascule en een
schaaf, kruisbeelden, wagenwielen, melkbussen, klokken, honderden
stuks speelgoed, honderden boeken, een kerkbank, pannen, hele
serviezen enz, enz... ."

Anekdotisch is de ploeg die Piet Nuijten in de beginjaren kocht.
Jarenlang heeft deze bij hem in de tuin aan de Pennendijk gestaan. ln
2004 gaf hij hem weer mee en werd vervolgens nog aardig per opbod
verkocht. Een leuke manier van investeren!
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l)f ZWARTE ZEUGEN @otumnl

llrtt w,t:, rtr: zaterdagochtend een drukte van belang bil het
tt'tlrrtrlrlrlt<tttw van Ulvenhout. Alles wat ingezameld was, moest ztjn

t,lrtl, hrtltlcrt op de tafels die waren uitgestald. De meer kostbare
',l,rtllt,tt rrroesÍen worden geselecteerd om op het podium van de
r-tlrrtrl ltt:t opbod te verkopen. Toon Huijben liep wat rond tenuijl hij
,rtu ,.lt,hku: draaide. Hij was al een paar keer langs een halve melkbus
r1ttlrt111'11 orr had opgemerkt dat deze vol zat met teer. "Meneer Prinsen,
n,rÍ r:lt, eh....moeten we......eh, eh,........hiermee? Moet dan mee
rttr'l t:lt,ch .....de opbod?" Jan bekeek de melkbus eens goed,
,l,tr ltl rr;r cn zei dat hij maar even aan Janus daar moest vragen de teer
,'r rttl lr: ltalen."Want, Toon, als dat goed gebeurt kan die bus best wel
l,tl rryrltrr:ngen."

Irnttr :;loftê met het sjekkie Íussen zijn lippen naar Janus toe, die even
t,tt.,t t,tel de melkbus naar buiten verdween. Op de huiswei van Kees
t,,trt lkxel rraast de veiling vlak bij diens boerderij kon hijde teer er met

'1r'tn,rk ttttkloppen met die zware hamer die ze als artikel voor de
rtrnttt:runa'kt hadden meegegeven. ln het heerlijke zonnetje stond
t,trttt:; itl spoedig flink tegen de melkbus te kloppen. Het lukte. Er kwam
,uth nog eens veel, heel veel teer uit. Met wat sÍro veegde Janus
tttlt:rrtdelilk de melkbus mooi schoon en bracht hem daarna naar het
t\\luun van het veilinggebouw. "ls het.....eh, eh.....gelukt, Janus?"
vrot:r1 Toon Huijben. "Ja, kijk maar, ge moogt um morgen as eersÍe
r t tt'r :1 opbod verkopen."

lt)(:n Jan Prinsen enkele uren later eens buiten ging kijken hoe het er
,tllr:tnaal bijstond, kreeg hij de schrik van zijn leven. Had hij te hard

'1t:werkt de laatste dagen? Zag hij het allemaal wel goed? Hij wreef
,'t:rts in zijn ogen en moest deze toch geloven, want hij zag daar in de
Irrtmwei van Kees van Boxel toch echt twee zwarte varkens. Hele dikke.
ll()t waren twee zwafte, drachtige zeugen, die heerlijk in de teer en het
:;lro lagen te rollen. Het zal toch niet waar zijn, dacht Jan. Op hetzelfde
rtrcrnent kwam Kees van Boxel zijn boerderij uit en zag hetzelfde beeld.
Als voonitter van de Jeugdraad voelde Jan Prinsen zich op dat
rryenblik ook verplichf Kees tekst en uitleg te geven. "Ja, ik heb het al
t:t:n tijdje staan aankijken, " sprak Kees "en ik heb gemerkt dat ze
verrekken van de jeuk. lk ben daar eigenlijk niet zo blij mee, want met
tlte jeuk en branderige huid ben ik toch bang dat het niet goed gaat met
lrct werpen. lk hoop dat jullie opbrengst groot zal ztjn ", sprak Kees
rrrct bezorgdheid, terwijl hijglimlachend een knipoog gaf.
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"We wachten maar af, Jan, maar houd ze voortaan van mijn wei? En

toch nog yeel succes, he". Kees van Boxel vatte het getukkig sportief
op.

Enkele weken later kreeg Jan Prinsen tijdens zijn werk op het
gemeentehuis een telefoontje. Alle zwarte zeugen hadden een goede
bevalling gehad. Sterker nog, ze hadden allemaal meer dan tien
gezonde biggen gehad. BLANKE.

EERSTE UITVOERING

Alh.:; was inmiddels gereed. Het kon bijna niet fout gaan. leder van de
,r,rrrr;emelde 50 vrijwilligers had zijn eigen taak en tijd. Het eerste
r,;rlrodtearn was ook samengesteld en bestond uit:Cees van Boxel,
,l,rrr lleesems, Ad Lips, Toon Huijben, Theo Hóngens en Jan Smulders.
I r,rr heel bijzondere plaats op het opbodpodium was weggelegd voor
,rílludant den Brok (de groepscommandant van de Rijkspolitie in Nieuw-
t irrrrreken). Jaren lang zou hij zijn rol in blauwgrijze stofjas uitoefenen:
rh,boel in de gaten houden. Het ging tenslotte om geld, veel geld. En
lrr; voelde zich beroepsmatig ook verplicht na te gaan of de door de
(lÍ.nreente verstrekte vergunning over de drank en horeca werd
r;r,lrandhaafd.
Arl;rrdant den Brok was een man van stand. Daar ging je niet mee
hurt:ren. En dat wist een ieder!
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Adjudant Den Brok deed ook volledig mee met inzamelen en sorteren.
Van alles wat wils
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Jan Sommen had voor de verlichting buiten gezorgd en voorzitter Jan
Prinsen, Anneke Schellekens en Kees van Alphen vormden het
werkcomité samen met de echtparen van Miert en van Nispen,
mevrouw Engelen, Toon Huijben en natuurlijk adjudant den Brok.
De leden van de scouting bakten pannenkoeken en onder leiding van
Bettie van Aartsen-Sprangers deed men aan bloemschikken, waarvan
de resultaten ook ter verkoop werden aangeboden. De verkoop van
ijsjes, frites en worstjes moesten uiteindelijk de inwendige mens
versterken. Kortom, aan alles was gedacht. Het kon eigenlijk niet stuk.
Een mooie en strakke organisatie moest uiteindelijk leiden tot een
succes. Wie had gedacht dat deze eerste aanzet, veertig jaar later nog
tot een ongeëvenaard succes zou leiden? Er was nog een ding dat niet
te voozien was en waaruit de latere organisatoren hun les zouden
trekken. Hoe verspreid je de spullen over twee dagen om te
voorkomen dat je op zondag "nee" moet verkopen?

Opbodteam in 1986 Cees van Boxel, Jan Rops (als'helpef'van het
opbodteam) en Ad Lips
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I]E ZONDAGSE PREEK

It,' 11sy1,,,..1 van de kerk in zijn algemeenheid en die van de afzonderlijke
l,,rl ,.!l.ri[r.; cn pastoors in het bijzonder was medio jaren zestig nog
rlrlrrl /lkcr als het ging om het stimuleren van het ontstaan en behoud
v, rr r ;r,r rr;rlverenigingen.
\/,'t tllvonhout was het helder dat met name kapelaan van Haperen

'r'rr ,,luwonde kracht was bij het organiseren van een vlooienmarkt.
lr'rl lul rlaadwerkelijk een grote invloed zou hebben bij het verdere
vlrkroÍr van die eerste vlooienmarkt kon niemand van te voren
vr'r tt tor:tlcn.
lll r'r,Ísle dag was een ongekend succes. Zodanig zelfs dat veel, zeer
vlll viul de gegeven spullen alwaren verkocht. Dat kon betekenen dat
vlr,l lx:zoekers de zondag teleurgesteld zouden zijn, want de neusjes
v.rn th: zalm waren zo wie zo verkocht en de nog aanwezige artikelen
w.rí.n ergenlijk niet de moeite meer waard.
í 'rxlr, wegen zijn wonderbaar,zo bleek.
W,rrrl die ochtend werd in de preek door kapelaan van Haperen
rrrklctrreid aandacht besteed aan de vlooienmarkt. Een serieuze oproep
wlrrl aan de parochianen gedaan om nog eens op de zolders te kijken
, rl cr spullen waren die toch niet gebruikt werden en die op de
v| rorenmarkt 's middags nog te koop konden worden aangeboden. Het

'tr.volg was dat alsnog een overvloed aan allerlei artikelen naar de
vr.rlrrrg werden gebracht. Het was maar goed dat in die tijd de kerkgang
nrxl op de wekelijkse agenda van menig Ulvenhoutse inwoner stond.
I k rr'l zou dat tegenwoordig moeten? Per gsm?

Irt de oude veiling
wachten op
rte bezoekers
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RESULTAAT
Vaneengrootsucceskongesprokenworden.Deopbrengstwasbuiten
verwachting. Uiteindelijk kon er bijna fl. 6 000.- verdeeld worden onder

oá tien jeuloverenigingen. Voorzitter Jan Prinsen schreef daarover in

"Nieuw-Geluid" enthousiast en dankbaar'

',we willen graag nog even "navlooien". Het evenement is geslaagd'

Dat was heiat dè eeiste dag. Waarschijnlijk hebt u dat al gehoord en

wel van de aalmoezenier vaÀ de Jeugdraad, die er het zijne van moest

i"gg"n op de preekstoel om nog meer.rommel,' te verzamelen. Dat is

inOË"r0""á getukt. Namens de Jèugdraad wil ik in ieder geval iedereen

van harte bedanken. wij hopen va; harte dat we ook bij een volgende

keer een beroep op u mogen doen. De jeugd is er goed mee af' zoals

is gebleken."

voor het eersfe de vlooienmarkt op Jeugdtand in 1986" ln het midden

Hans van Goot (tinks) en Jos Verschuren (rechts)
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MISKOPEN @oumn)

ltu: nliddag loopt hy rustig over de vlooienmarkt Jacques de Beer. Hij
Ittr:íl toch niets bijzonders te doen. Hij groet links en rechts wat
lx:kt:rtden en maakt een praatje met de adjudant der Rijkspolitie, de
Itttcr de Brok. Deze verielt alles onder controle te hebben, terwijl htj
ttt)(l even zijn vaal blauwe stof'as rechttrekt met de twee víngers die
rtrxl testen aan zijn rechterhand.
Á/ rets gevonden om te kopen?" vraagt de Brok aan de Beer, terwijl

:r1rt ltlik rondgaat om te controleren of er niets onoorbaar gebeurt.
l),il weet ik niet, meneerde Brok, ik kuk zo maarwat rond. Maardaar

rtlt lrct podium staat een piano. ls die te koop?"
lt,rt:ltt het wel, maar dan moet u toch even wachten tot het opbodteam

ltrtlttrt U kunt alvast een beginbod doen, dan geef ik dat wel door."
./,rr:r;ues de Beer denkt na. Zijn zoon heeft toch wel muzikale aanleg.
.ttt rrroêt dat toch stimuleren. Zijn besluit staat yasf. "Meneer de Brok, ik
:t\t die piano best voor tien gulden willen inzetten."
ltittt zal ik dat, meneer de Beer, even doorgeven aan de daarvoor

vttr;trrtwoorddijke van het opbodteam," stelt de adjudant geheel in stijl.
I wtrr later staan Cees van Boxel en Ad Lips op het podium. De
ttlntrtbare verkoop is gesÍart. De aandacht is daar. En dat is niet
uttrutnd want beide weten beroepsmatig als onderwijzer hoe ze de
,t.trntacht van mensen moeten trekken.
I rr tlatt nu, dames en heren, hebben we hier een prachtige piano,

w, t, u voor belangstelling is.
Mt:;:;t:ltien kan Ad even de klep open doen en laten horen dat ze werkt.
t,t tt ltoort het. Ze doet het. We hebben al een bod van tien gulden.
Wn' lnedt er meer dan tien gulden?".
t,rr rlttes de Beer kijkt eens am zich heen. Er biedt niemand. Heeft hij
rrrt:,:,t:ltten toch te hoog ingezet? Maar ja, het is voor het goede doel,
:tttltloll ze.

rrcmand meer dan tien gulden voor deze prachtige piano.
Nu'tn;,ttd meer? Eenmaal, andermaal......verkocht. Ja. Verkocht aan
t t n't t(:(it de Beer. Gefeliciteerd."

/,rí (/r/(.'.s de Beer krijgt volop aandacht. Een piano voor tien gulden. Zijn
t,ttrrrtr kijkefi wat minder vrolijk. Met behulp van enkele vrijwilligers
t\,,v(ll dc piano bij Jacques thuisgebracht. Zijn zoon is door het dolle
ttttttll [gJ1 piano. Kinkt het hier nu anders als op de veilíng. Van die
trtr11111 ,1i, er uitkomen wordt Jacques nleÍ vrolijk. Het is nog erger dan
r,r/', /t1rt vrouw komt er ook eens bij en zegt dat het rare geluid
rttt',:t:lrrcn komt door die vele kleine gaatjes die in het hout ziften.
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Ze heeft het deets bii het goede eind' zo blijkt tater die..week' De

ii"iiftà^*er constatáert daí er niets meer te stemmen valt en dat er

veel tot zeer veel houtvvorm inzit. Rijp voor de stoop, die enkele'dagen

later door de vootziier van de Jeugdraad wordt geregeld' De tien

giiari OtUn we! in de knip van de Jeugdraad zitten'

Dat vinden de Beefties gewoon de normaalste gang van zaken'
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HOE NU VERDER ......?

De toon was gezet, het enthousiasme gegroeid en vooral het resultaat
was motiverend om vooral door te gaan. Het bestuur van de Jeugdraad
besloot evenwel al snel om het zo geslaagde evenement niet ieder jaar
te laten plaatsvinden. Om de twee jaar was om meerdere redenen een
goede optie. Op de eerste plaats moest er bij iedere vlooienmarkt
kwaliteit zijn. Dat kreeg je niet door het ieder jaar te organiseren.
Daarnaast vergde het teveel organisatie om dit ieder jaar te doen. Een
goed besluit, zo blijkt tot de dag van vandaag. Kwaliteit en organisatie
zrln lovenswaardig en alom in de regio bekend.

ln de loop der jaren is inmiddels duidelijk geworden dat de gelegde
basis in 1968 nog steeds van toepassing is.

Geleidehjk aan zijn er allerlei zaken aan toegevoegd om het geheel
aantrekkelijker te maken. Wat nu als gebruikelijk en traditioneel wordt
beschouwd heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld, mede dank zij de
verschillende besturen van de Jeugdraad, die daarvoor altijd open
hebben gestaan.

Het zou te ver voeren ieder jaar te beschrijven dat er een vlooienmarkt
rs georganiseerd. Het ligt meer voor de hand de diverse aspecten te
beschrijven die in de loop der jaren een rol hebben gespeeld en
hebben bijgedragen tot het twee jaarlijks terugkerend succes. Het is
juist de flexibiliteit en het continu openstaan voor nieuwe dingen, die de
vlooienmarkt zo haar eigen cultuur en structuur heeft gegeven. Het is
niet voor niks dat de Vlooienmarkt in Ulvenhout zijn unieke uitstraling
heeft binnen de regio en ook daarbuiten.

Alweer een vrachtvvagen met vlooien (1982)' Jos Verschuren met fiets
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VRIJWILLIGERS

Hetsuccesvandevlooienmarktvaltofstaatmetdemedewerkingvan
;; ";Ë 

vrijwilligers die er vanaf het begin waren' Sommige doen mee

omdat de opbrengst voor de jeugd is, àndere geven zich. als vrijwilliger

op omdat het gewoon tnt 
"ttbnà'gezellig 

is. ledere vlooienmarkt blukt

weer dat er een irote vlooierimarktfàmilie onder de vrijwiltigers

ontstaat. Men voelt zËn met elkaar verbonden omdat uit hetzelfde dorp

wordt gekomen, maar de gemeenschappelijke noemer blrjft altijd weer

het doál waarvoor men zich heeft opgegeven'

tn de beginj"r"n *"iá á" g"*""nàànàppelijke en vooral gemoedelijke

,r""i *"i"êns heel letterliik genomen. Toontje Nooren.uit Galder was

tussen de bedrijven oóó|. eïei gezelig en rustig gaan zitten. Languit op

twee stoeten (oie wareÀ ei to"rig"noègt) met de schoenen uit. Toen hij

een kwartiertje later wakker werá waren zijn schoenen weg. Per opbod

hadden ze 10 gulden oPgebrachtl
Omdat de ulteinoelf[Ë- opurengst bedoeld was voor de bij de

J;il;rJ 
"àng".biên 

veienigirigen is. vanaf het begin het besluit

ó;;il; Oat Oá eO"n uan dË v-erenigingen dan ook hun volledige

medewerking aan de uitvoering van de vlooienmarkt zouden geven'

Dat werd zonder meár gedaan. Eigenlijk betekende dat een deelname

van alte jeugd aan O-" uËolánrarfl wánt iedere jongere was.op een of

andere manier wel lid van een vereniging. Een gouden vondst die zijn

vrucnten opbracht, want er was genoeg hulp nodig 
.

Vanat het eerste bàgin heeft het bèstuur van de Jeugdraad haar

ur,1*ttig"r, gekoesterien vooral gesteund waar het maar kon' Zo is er

in 1970 een teidraaá oógestetd óor de verkopers, die tot op de dag

van vandaag nog wordt gebruikt'
,;Àr. 

"i 
bij uéeni<oplr/rópster kom! , dan laat u deze een bod doen op

neijezotnte artirét..U verdubbelt dan de prijs en t Oe,gft aan dat de

;ótËft;t;óor oe jáugdverenigingen van uivenhout is u probeert dan

een akkooro te rruóËn ;";b dát gebeurt op een Amsterdamse of

Á;1*"rpr" .or*"tÁËikt door toven-en bieden. u incasseert het geld,

n"ige"i u na afloop af kunt dragen aan J v'd Broek' penningmeester

J;;"gdr;"à ot.l' prinsen, voozit{er Jeugdraad' die u ter plaatse wel zult

ontmoeten."
Enkelejarenlaterwerdhetinzamelenvanhetgeld-ovezictrtelijker.Er
waseenvasteplaats,waarmetnameAnneketenBosch-Schellekens
enHansBosm"nlnogsteeds!)jarenlanghunvrijwilligediensten
hebben verleend.
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I aatstgenoemde was werkzaam bij de Rabobank en zorgde er op een
qegeven moment voor dat de munten niet meer met de hand geteld
hoefden te worden. Een geld sorteermachine van de bank was snel
ryeregeld.

l)rt gemak van automatisch tellen werd evenwel teniet gedaan na de
rnvoering van de euro. Er was geen machine te krijgen die het handige
r;emak van de laatste jaren evenaarde. Noodgedwongen moest
leruggekeerd worden naar de beginjaren: de opbrengst met de hand
lellen. Het was een van de weinige keren dat het bekendmaken van de
totale opbrengst lang op zich liet wachten.
Í)e invoering van de euro had evenwel ook in het jaar 2002 zijn grote
voordeelvoor de uiteindelijke opbrengst. werd voorheen met guldens
<leboden, in dat jaar werd met de euro -zeker bij het bieden- door de
lrreders eigenlijk net gedaan of het guldens waren. Dat jaar leverde dan
ook een gigantisch bedrag van 20.000 euro's op!

Al snel organiseerde het bestuur van de Jeugdraad als dank voor de
rnedewerking een vrrjwilligersavond, waarbrj onder het genot van een
rlrankje en een hapje op een rustige en gezellige manier nog even werd
loruggekeken. Het varieerde: een fiets/puzzeltocht in de omgeving,
cen autorit richting Bergen op Zoom of een vossenjacht.

lrr latere jaren werd in een horecagelegenheid in het dorp een gezellige
rrvond gehouden, waarbij uitgebreid aandacht werd besteed aan de
opbrengst en de verdeling. ln latere jaren werd ook bekend gemaakt
welk goed doel binnen of buiten Ulvenhout kon rekenen op een gift.
(Ze: goede doelen)



42

QUIZ @otumn)

Ze keken er atlemaat naar uit' De vriiwitligersavond van de

vlooienmarkt- Het zou"{áz'i'tilg gu"n worden' want voor het eerst zou er

een quiz worden g'nïïi"nl "De 
Mechel was quizmaster; dat werd

tachen en voor de winnaar was er een klein priisie' maar het ging

uiteindeliik om de eeuwige roem'

Het was die avond erg druk in het achtenaaltje van de Flamingobar'

De voorzitter nam nátïóora, bedankte iedereén en maakte onder luid

apptaus de opbrensi''ái i'ïmienmarkt bekend' -y:-:!:,1!-ttie 
hier

allemaat erg dankoaïr-*o, "n 
witten dit,uiten door het organtseren van

deze avond. Juttie nïn;éÁ iri,t 
"ttrÍr,u"l 

wel verdiend," sprak voorzitter

Jos Versch rren. "oáíiàvond witden we.het anders doen en hebben

we onder meer de iuiá-o'i*ia gevonden een quiz samen te stelten.

"nii ,àiár, ai i" "tiË^i"t 
onze ioffie hebben gedronken mee gaan

beginnen."

Na het nuttigen van de koffie met gebak door de vriiwilligers en drie

pinten door de ru""iJt-*uí het wooíd aan hem' "lk wil graag beginnen

met een "tgr^""ïàlg' 
ó' "' 

in te komen' Luister' heÍ is een
';;uir;;;s-Ëóe s"niir-1à"net votgende woord' Ja' even sraas uw

aandacht, ia. Ook ëÁri'" ,ài'Aooí ái ii"t Roovers. Hoe schriif ie'-"ia'

hier komt tie......*ut i" het : geitelut of geitenlul?"

De vraagwas foÍ gÀ'í" ninít"it van de aanwezigen gevallen'

,,Ja, ik zie dat er ríix'iiirilg"a""ht. lk.zat het even persoonliik cees

van Boxet vragen'"iï ;;';';"t-ii.àerw|s cees' dus ie moet het wel

weten."Cees xreeg-áen kleur' dacht na' keek om zich heen' overlegde
'iàt 

iiiirt"t en kiam met het antvvoord'

"Nou, ik denk dat;;;;;;;;";^Tt.ti',' want er zfn meerdere geiten op

de weretd," "pt"r-'iuà" 
met bedeesde stem zonder de laatste

íettergreep van het woord te bezigen'

"Fout, Cees, rout, iJitiàí *ooía bestaat niet' Een geit heeft nameliik

geen.. ne|taàts'te woordie verdween onder het tachsalvo' De

stemming *"" grrrlái iet werd'daarna nog lang en tot laat gezellig in

de bar aan de DorPstraat'
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NEVENACTIVITEITEN

Op allerlei manier probeerde men in de loop der tijd naast het verkopen
van vlooien, ook op andere manieren aan geld te komen. Ook werd niet
geschroomd door een speciale activiteit publiek te trekken.

.tan Soeterboek vermaakt de jeugdige bezoekers. Op de achtergrond
lx:t rad van avontuur- (1990)

ht 1972leidde dat tot het laten opstijgen van een hete luchtballon ln

rhe tijd nog een uniek gebeuren. De zondagmiddag steeg de heer
l.lzermans onder grote belangstelling op. Daarnaast werd op de
vlooienmarkt van alles verkocht en werden dingen georganiseerd dte
rrok geld in het laatje brachten: pannenkoeken, soep, worstjes, ccn
rlrabbelton, een rad van avontuur, bussen gooien en een kop van iut

lrr de beginjaren was aan het gemeentebestuur van Nieuw-Gtttttckctt
rnk toestemming gevraagd om een loterij te mogen houden Dit-'kwrtrtt
r.r en kort daarop werd de middenstand aangeschreven om prtls;ct; lt't
lreschikking te stellen. ln latere jaren werd volstaan met het vctlolt:tr
van enkele taarten. lnmiddels is een eind gemaakt aan deze lolt:rt;
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De laatste dateert uit 2004 Toen kon een reis naar Parrls worden ge-

wonnen. Het bestuur u* O" Jeugdraad is met deze nevenactiviteit

gestopt omdat het met nanre het ritme van de openbare verkoop teniet

deed. ln de vergade;Ë;;;;;li voorbereiding op de vlooienmarkt

met de vrijwilligers *"'OËn gehouden' was eÍ niet alleen aandacht voor

Ët'";ó;i;toÍscne, maar óok voor de nevenactiviteiten'

Uitgebreid werd bijvoolb"erà g"Oiscus-sieerd over de inkoop van de

worstjes. Het was t;t "*"; 
T"oon Huijben' die een lans brak voor de

eigen ulvenhoutse ánáËinát"r' zoaÍs uiilrt uit de met de hand

geichreven notulen van 1972'
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I en speciale plek voor vlooien uit Zakopane. V.l.n.r Jopie Rethans, Jan
llops en Frans Damen

"De heer Huijben zou bij de vleescentrale de worstjes bestellen. Maar
rlrt werd door hem bezwaarlijk bevonden. Deze had liever dat wij daar
ook voor bij de heer Janus Paulussen gingen. Hij had namelijk al vaak
op een voortreffelijke wijze met ijs e.d. geholpen. Daar deze ook wel
voor inkoopprijs plus verwarmingselement kon leveren. Dit is met
rt:ders goedvinden aangenomen. "

Naast deze zaken die belangrijk waren voor de inkomsten was er
opvallend genoeg ook aandacht voor het spirituele. Voorgesteld werd
rran de liturgiecommissie van de Laurentiusparochie te vragen of ze de
zondagsmis speciaal wilde afstemmen op de vlooienmarkt. Het zal
ongetwijfeld in de preek van pater H. Oudejans s.c.j. aandacht hebben
rlekregen, want in de gebeden en liederen is het specifieke van de
vlooienmarkt niet terug te vinden. Het typeert in ieder geval het tijdvak
waarin een dergelijk voorstel de gewoonste zaak van de wereld was

Vrijwiltigers bekiiken nog even of atle vlooien er mooi biiliggen'
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DE NACHTWACHT

Een belangrijk onderdeel bi1 het organrseren van de vlooienmarkt was

ili' ;;;;;il q4 ::Ï:il : ï j :"i#:F ! "ï:t ; :',.' 
: : "il;":ïff'3bewaakt moesten woroetl' ""--:":"-i-ao Ë"r*to i2ren mevrouw van

mensen spontaan op--io *"t"n dat de- eerste iaren mevrot

Nispen, de heer t!"'íË 
'i'rïài"n' 

' i: neer de Brok (jawel' de

oroepscommandant t "'g!" 
persoon)' de heer Piet Roovers' de heer

írn Miert 
"n 

m"1ut'ot'ï'"à"'i" v"lá:l-- Het was altiid een punt van

aandacht "n 
itt"'"io"o-ó*g"ti:::f ln t976 werd een heus

ffiffi;;Ëesteto datïos aiÍijd wordt sehanteerd

" .....twee p""on"n'u;;"11'óo uu' tot"'s morgens 0400 uur en dan

twee van oa.oo uur"ïoi bgoó *t...." ls inïànig verslag van de

L""";fl":tg*:'fï:'li:l.en mosen trrerbij niet de namen ontbreken

van christ Vissers, &ïï"iil;;**:' ,t'll"d 
de Jons' J van Dijk' Kees

van Alphen. o"r" rá"iriàïËiJ u""r"t in de nachteÍjke uren vergezeld

door ziin zonen t""lïËi ruá"' rur""-ok Dre Bink' Jan Voermans en

niet te vergeten r"."ï"ï'tiËioln q1 chris van óool ziin ats nachtelijke

bewakers *"r*"",i!1*ËJ=i]inrioo"r" neet oór de jeugd zijn intrede

ó;àa; in het bewakersgilde
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Nicky Verheijen heeft in 2004 zrjn eerste schreden als zodanig gezet.

En... ..als er een Nicky Verheijen over de dam is. . . .. . ... .. . juist' jal

Naarmate de jaren vorderden en het draaiboek iedereen wel bekend

was, werd ook wat gemakkelijker aangekeken tegen de uitvoering van

de verschillende onderdelen. Zeker gold dat voor de bewakings-
mannen. waren er de eerste jaren onder leiding van adjudant de Brok

strikte regels die gehanteerd moesten worden, later was de boog

duidelijk minder gespannen. Eer alles vanaf vrijdagmiddag huis aan

huis was opgehaald en was uitgesorteerd liep het al snel tegen de klok

van 11 uur. Vooral de diehards bleven hangen om nog even een

laatste pilsje te drinken. Het was voor voozitter Jos Verschuren al die

avonden in ieder geval een gewoonte geworden om 's nachts om twaalf
uur nog even langs te komen met warme frites. Rond dat tijdstip waren

nog alleen de nachtbewakers aanwezig. Een tastbare, warme

ondersteuning en een praatje kwamen goed van pas. ook dit tekent de

sfeer waardoor ook achter de schermen van de vlooienmarkt een

warme band aanwezig was.

Nog even een pilsie drinken voor de wacht begon. V.l.n.r. Dré Bink,
()hrist en Toos van Gool

Chris van Goo/ a/s lid van de nachtwacht!
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SHOARI//IA @orumn)

De meest eNaren vrijwiltigers kilken- uit,naar de zaterdagavond' Het

werk van de eerste á'"g 2n er op en cle lttt! van enige ontspanning

breetd aan ats a' iÏJaá'ià'il' ii"iu"t L sesloÍen ' veet sputten

moeten weer opnrc'iï óàto't"e!... yvor.den'' h'et 
-l?!::l:^^'"n 

het

opbodteam ""ng"itá""'ái-^o"t 
tiid ztln om de ervaringen van die

eersfe dag uit," t'"I"Ën 
- 

Ee'n van'die p'takkers na gedane arbeid is

natuurkiik nans váÁ-.Aiotol' Het is 
'anai 

acht uur wachte-n op de

nachtptoeg. los veÁcníià kent het ktappen van de zweèp en deelt de

nodigeplskes un i"Áïà'r*ài"ntig zii met ie vriiwitligers, denkt hii'

"wie heeft er trek '''ááiïÁáái' 
snoárm'az" vráast Hans van Goot'

De stamgasten xUxii'i;;;;; án denxen iat Ëtilr;,ch tevee! op heeft'

Hans ziet n"t ong'e't;i ii-ie btikke-1' van ziin medeverkopers en

herhaalt ziin vraag";;; ;;;Ë- íe !<lixfn allemaat' denkend dat ze

daardoor van hem ;; ;,'' ;;l: p."Y uan onder ziin dikke buik ergens

uit de broek a" gr^""i''i*ist iin'aetings ziin voorkeursnummer in'

"Ja, Achmed, met Uáns van Gool ' ' ' ' "1a-''Hans van Gool uit lJlvenhout'

Ja, die met de 'g"":''áï" í"n'ia" ku'.ie ninnen een hatf uur 20

broodies "no"'^i 
-io*"' 

brenge'n''- N""' niet naar de

Grimhuysenstraat. i", ;;;l;?o' i! 
l9,g^ 

wet' maar ik ben nou ersens

anders. Je moet op de Pekhoeve zyn' Nee' dat is ook niet in de

Grimhuysenstraat' r^ ^,;^n^r t, ttan die fietsen en de
tn de Motenstraat, tegenover de Nippet'Ja' van die fietse

broodies krocet, ai"'ííi"'á'ïlli" aiia''á'i iouw ramitie brengt' omdat

ze iouw broodies 
';L; t"í;;;-;;á;''- bis' Achmed' 20 broodies

shóarma tegenover de NiPPel"

Ademtoos !uisterdeïàÀ'-í"", het tet.efoongesprek van d9 dikke Hans'

zou het toch? Een"Áá,i ,ii t"t"r snni iinined met zijn b.rommeftje

voor het hek van a""ítàoi"À^àrxt Qn .áe 
bagagedrager enkele dozen

votheerliike "nouiáu'ï'át;jii" t; 
zAi' ninà óei grote zak met broodies

kroket.........van ï;"i';wi- óie-'naí ianavind geen tiid om te

bezorgen, zei Achmed'
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BURGEMEESTERS

Alle burgemeesters van Nieuw-Ginneken hebben de Vlooienmarkt
Ulvenhout een warm hart toegedragen. Burgemeester W. de Kort

beperkte zijn ondersteuning en belangstelling tot het ondertekenen van

de toestemming en het later informeren naar het resultaat. Anders lag

dat met de latere burgemeesters. Het was in gerste instantie burge-
meester Mart van der Ven, die graag inging op de uitnodiging van het
bestuur van de Jeugdraad om op de zondagmiddag als burgervader
voor de goegemeente een veilingstuk met opbod te verkopen' Deze

burgemeester droeg de vlooienmarkt een warrn hart toe. De eerste
keer veilde hij zijn eigen, oude schrijfmachine, die hij nog als gemeen-
tesecretaris in Goirle (!) had gebruikt. Het leverde maar liefst f 100.- op.

Het gevaar was evenwel groot dat het betreffende stuk dat de burge-
meester veilde weinig op zou brengen.

Burgemeester Peter van der Velden als prominent lid van het
opbodteam. NaasÍ hem een gespannen voorzitter Jos Verschuren. Zou
het goed gaan? (1994)



verscheen op de zondaimiddag in korte broek op het podium
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DEN RUT @otumn)

Het was druk in het dorp. Niet alleen was er de vlooienmarkt, maar ook
de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van de Laurentiuskerk trok
publiek. Bij de Pekhoeve was er rond de klok van drie uur enige
spanning. Zou hij komen. Hij had toch om half drie afgesproken. "Ach,
joh, je weet het eigenltjk nooit met die Limburgers,"zei Corné Reinieren
om de stemming er in te houden.
"Daar komt hij geloof ik aan. Daar in die blauwe Mercedes." Het bleek
loos alarm, want de auto reed door.
Plots werd Frank Husson op zijn schouders getikt. Hij draaide zich om
en zag een bezwete en in korte broek gestoken burgemeesÍer Rutten.
Hij was op de racefiets, want hij had zijn wekelijkse kilometers nog
moeten maken.
"lk had afgesproken om hier te komen en iefs voor jullie te verkopen.
Dat klopt toch wel, he- Hebben jullie ook wat bonnen voor me, want ik
heb best trek in een pilske," sprak de burgemeester van Breda met een
o n ve rual ste Li m b u rg se to ngval.
Frank zorgde binnen de kortste Reren voor een pilsje en enkele bonnen
en instrueerde de eersfe burger van Breda over de aanstaande
openbare verkoop doar hem. "Maar zet eerst uw fiets even op een
veilige plaats, want ze verkopen hier alles." Hij had het allemaal
gesnapt, maar zin aandacht werd plots getrokken door een
aanhangwagen die Íussen de buitenspullen stond.
"Kan ik die kopen? Wat moet die kosten? lk geef er tien gulden voor."
Maar bij dit bod had hij buiten de waard Chris Martens gerekend. Als hij
tegen een in zijn ogen hooggeplaatste iets kon ondernemen dan liet hij
het niet. Met een stalen gezicht sprak Chris dan ook dat hij een tientje
veel te laag vond. Voor minstens 30 gulden mocht hij het wagentje
meenemen. Den Rut verslikte zich in zijn bier, veegde het zweet van
zijn hoofd en keek in de gezichten van de vele omstanders, die mee
stonden te luisteren. "Nou, ik wil hem dan wel hebben voor 25 gulden,
maar wordt hij dan ook thuisgebracht?"
"Dat kan, maar dan komt er 10 gulden bij," zei Chris met een verbeten
gezicht.
"Nou, laat hem dan hier maar staan, dan komt mijn chauffeur hem
morgen wel ophalen. En dan betaalt hij gelijk, want ik heb op dit
moment geen geld bij me."
Chris Martens ging akkoord en sleepte even later de aanhangwagen
naar een plek achter de schuur van de Pekhoeve.
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De bedoeling was dat juist door deze prominente.. pe.rs:on als

veilingmeester in te .Ëttà'i de kopers extra in hun geldbuidel zouden

tasten. En ook nu had het bestuur van de jeugdraad er iets op

J"ïánd"". Enkele uelenoàn in oe zaal hadden van te voren de

instructie gekregen ot n"i bod bij stagnatie een handje te helpen door

op"[o"t"n- uán'Oe i"ugàirJ m.g" té bieden. Dat heeft telkenmale

geholpen. Soms was nËt niet nodig, maar bij haperingen werd,op een

;;J;il& wijze fanatiek ieuooen oát.uiteinoetijk het laatste en hoosste

;;Jbí ""í uuitenstáanïer terecht kwam' Een manipulatie die een

ieder dborhad, maar wel accepteerde'

Autlet"e"ter P. van der Velden kweet zich met veel verve van zt1Íl

taakenwerdop""n-gug"u"nmoment.zofanatiekdathetnietbijeen
stuk bleef. Een goed- liO u"n het opbodteam is aan hem verloren

óë;. ó"k de Ëatste burgemeester van Nieuw-Ginneken, mevrouw

Anne Bax gaf voor à"n r""ï (1996) acte de presence Een unicum'

want voor het eerst in de historie van de uivenhoutse vlooienmarkt

werd een stuk door Ëàn "t"ut 
geveild' Dit onderdeel van de markt

*". 
"n 

bleef helaas een mannen aangelegenheid

i.iá G g"rn"enterijr<e Éárino"ting was-het de vraag of de burgemeester

u"n er;d" de traditie wilde voorizetten' Burgemeester gllt.R"lt"-1:1:
ài p* in 2004 ( zeven jaar na o: 9"T:?1!"]l-:^t-ï1":^"lng) 

voor tn en

Burgemeester Chris Ruften bii het op!-odtearrt

n"ínirr", (inks) en de Mechet (rechts) (2002)
lresÍaande uit Corné
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De volgende dag l<wam de chauffeur om de spullen van de

íirgemáester op-te haten. Hii had naast de aanhangwagen ook nog

;;Ë"b ,ndrr"'spulten gekocht. Die waren goed bewaard gebleven

voor een bedrag van ongeveer 50 gulden' De aanhangwagen was

evenwel spoortoós verdwenen' Chris Maftens had er wel een

ieinaring' voor. "Dat ding zag er ook niet uit. tk heb hem neties apart

gáràt"i"t 
"", 

stickerlie "vérkocht'. Maar ik denk dat Gansewinkel

iisteravond gedacht heeft: nou, dat stuk grof oud vuil moet zeker nrce-
"J"r*r, van-die 25 gutden, maar we hebben ons ptezier er mee gehad"
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Inzamelen iedere zaterdagmiddag in de /oods

kazerne. RechÍs op de foto Jan Voermans'

DE OPSLAGPLAATSEN

De eerste keren heeft de Jeugdraad voor het vezamelen van de
vlooien gebruik kunnen maken van het leegstaande gebouw van de
melkfabriek aan de Molenstraat. Dat dit niet tot in lengte van dagen zou
kunnen werd het bestuur wel duidelijk. Het is een van de grote zorgen
geweest van toenmalig voozitter Jan Prinsen. ZUn innemende
persoonlijkheid stond er echter borg voor dat hij mensen zo ver kon
krtjgen dat ze ruimten aanboden toen de nood aan de man was. Het
bestuur van de Melkfabriek had namelijk andere plannen met het
gebouw. Maar er was in 1972 gelukkig al een alternatief. Toen werden
de spullen opgeslagen in de schuur van Vergouwen naast de veiling.

De spullen werden een week voor de vlooienmarkt huis aan huis
opgehaald en in die schuur opgeslagen. Op vrijdagavond voor de
vlooienmarkt werd alles weer uit de schuur gehaald en naar het
veilinggebouw gedragen en/of gereden. ln latere jaren -vanaf 1978-
werd gewacht tot de laatste vrijdag om huis-aan-huis alle spullen op te
gaan halen, zodat die gelijk op de juiste plaats konden worden
gedeponeerd.

Plots waren er -gelukkig- opslagruimten genoeg. Bij Jos van Gurp aan
de Annevillelaan, de familie Goos aan de Strijbeekseweg, Janus
Oomen aan de Heistraat, Wim Heestermans aan de Ghaamseweg en
Toon Gommers op de Notselseweg. ln alle gevallen kon gebruik
gemaakt worden van de schuur die ze hadden. Ook de heren
Smeekens en van der Broek wilden niet achterblijven. Uiteindelijk was
ook de grote schuur van de Pekhoeve beschikbaar.

De laatste jaren worden de inwoners in de gelegenheid gesteld hun
spullen al maanden van tevoren in te leveren. Dat kan dan gebeuren in
een loods bij de voormalige brandweerkazerne. De gemeente Nieuw-
Ginneken had toestemming gegeven deze grote loods gebruiken. Tot
de huidige vlooienmarkt wordt deze grote ruimte nog gebruikt, mede
door toestemming van het gemeentebestuur van Breda.

Een vertegenwoordiger daarvan heeft inmiddels toegezegd dat als de
loods door andere plannen gesloopt gaat worden de gemeente Breda
een inspanningverplichting heeft een alternatief te zoeken. Voorlopig is
het nog niet zover en kan deze mooie locatie nog gebruikt worden. Er
worden in 2006 zelfs zoveel spullen gebracht of aangeboden dat op het
terrein nog een ruimte mag en kan worden geopend.

van de brandweer-
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DE OPENINGEN

Als alles is uitgesorteerd is het met spanning wachten op de opening

ZJt" áp de záerdagochtend worden nog spullen uitgesorteerd Een

ËJ"r nó".t zijn plaats in en de bar met bier, frisdrank en snoepgoed is

t<taar voor de'verkoop. Buiten voor de hekken is het een drukte van

belang. Een ieder wil de eerste zijn'

Traditiegetrou* op"ni de voozitier simpel met een: het is twee uur' ik

verklaar de vlooienmarkt Ulvenhout voor geopend' Het he.k wordt

opengemaakt, er wordt entree betaald en de meute stort zich op de

uitgestalde sPullen.

Vriiwitligers in 2006 op zaterdagmorgen bijde opslagruimte
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VREEMDE KOSTGANGERS @otumn)

"He, Frank, ken jij die twee?" Zijn blik gaat naar twee mannen, die
sjofeltjes gekleed en ongeschoren hun karretjes volladen met oude
spullen. De een had een bakfiets bij zich, de ander een karretje dat met
een dik touw aan zijn fiets was vastgemaakt.
"Ja, dat zijn die vader en zoon uit Galder, die in dat huis dat nooit is
afgebouwd in de buurt van Graumans timmervverken wonen."
Ze kregen sÍeeds meer bekijks, zeker omdat ze ruzie aan het maken
waren wie wat gekocht had. Ondertussen bleven ze opladen.
"Dat kruisbeeld heb ik gekocht. Jij wou het niet," snauwde de vader
tegen zijn zoon.

"ls al goed, ouwe. Dan is dat beeld voor mij."
"Nee, want dat heb ik ook betaald. Het is ook altijd hetzelfde met jou."
Hij griste het beeld uit de handen van zijn zoon, tegde het op zijn
bakfiets en plantte a/s was het een riek zijn kruisbeeld boven op de
spullen die hij had vergaard. Even later reed hij zonder omkijken met
woeste trappen het terrein van de Pekhoeve af.
"He, ouwe, effe wachten, ja", riep zijn zoon hem na. Toen zijn verzoek
ombeantwoord bleef, pakte hij zijn fiets, zette het kanetje er recht
achter en volgde zijn vaders spoor.
Zo vertrokken twee mannen al om half drie van de Vlooienmarkt. De
woesÍe blikken recht voontit. Beiden via de borden van de Mark in de
richting van hun huis dat al meer dan 30 jaar in aanbouw is. Rommel
kunnen ze genoeg gebruiken. Het zal al niet meer opvallen. Wel viel
het mensen die langs de Mark fietsten op dat daar een bakfiets met
een kruisbeeld reed. Gods wegen en wezens zijn wonderbaar!

Voor alle vrijwilligers achter de verschillende kraampjes is het zeker in
het begin flink aan poten. lmmer weer is het opvallend dat de eerste
bezoekers die al een half uur of langer hebben gewacht Turken en
Marokkanen zijn. Als geen ander beheersen zij het afdingen. Maar de
aloude verkoopinstructies van de beginjaren komen nu extra goed van
pas. Ook opkopers en antiquairs behoorden vaak tot de eerste
bezoekers. lnmiddels weet men dat als een van hen speciale
belangstelling voor een bepaald artikel heeft dat van waarde is. Het
artikel verdwijnt dan ook meestal direct naar het opbodteam.
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HET OPBODTEAM

Het is vanaf het eerste moment een goede gedachte geweest om de
vlooienmarkt ook te laten plaatsvinden met een opbodteam. De
duurdere stukken konden daardoor meer opbrengen en de sfeer werd
verhoogd door de gezelligheid van het per opbod kunnen verkopen. ln
de loop der jaren hebben de leden van het opbodteam dan ook een
flinke ontwikkeling doorgemaakt. Was het in het begin vrij serieus, later
werden hele acts opgevoerd om de waar aan de man te brengen. De
bezoekers bleven extra lang hangen om de improvisaties van de
leden van het opbodteam te aanschouwen. Juist vanaf het podium
kwam de speciale sfeer van de Ulvenhoutse vlooienmarkt goed tot
uiting. Voordeel was dat de leden van het opbodteam de mensen in de
zaal praktisch allemaal kenden en ze ook als zodanig aan konden
spreken. Eenmaal direct vanaf het podium bij de naam genoemd kon
men er niet omheen ook mee te bieden.
ln de loop der jaren hebben velen het genot mogen smaken lid te
kunnen zijn van het opbodteam. Opvallend, maar ook enigszins
begrijpelijk is dat veel leden uit het onderwijs kwamen of daar enige
band mee hadden.

57

Zij spraken beroepsharve gemakkerijk in het openbaar en hadden opeen of andere manier de gave te kunnen improviseren. cees van
Boxel, Ad Lips, Jan Besems, Theo Hóngens,
Toon Huijben, Jan Rops, Ben Martens, Jan ten Bosch, George
Verheijen, Jan van der westerraken, corné Reinieren en ihom van
Aert. ongeschreven wet is dat als een van de leden er mee stopt hijzelf voor een vervanger zorgt. Het zou goed zijn ars een van de
volgende leden een vrouw zou zijn.
Bij iedere vlooienmarkt wordt er in de voorbereidingen voor gezorgd datde op zich wat meer waardevoile spuilen op ïet pooiÍm woroen
geplaatst. Er zijn jaren geweest dat de plaaiselijke'antiquair werd
geraadpleegd om na te gaan of er echt antiek btlzat.
Dat.was en is belangrijk omdat juist bij het begin van de vlooienmarkt
veel opkopers langs de kramen lopen om vloóien die veer waard zijn
voor een prikje mee te kunnen nemen. Daarnaast is het voor de leden
van het opbodteam goed te weten hoeveel iets waard is, zodat ook met
een hoog bod geopend kan worden.
Vooral de zondagmiddag trekt het opbodteam veel publiek. Hoe rater,
hoe zotter het werd zonder het doel waar het om te ooen was uit het
oog te verliezen.

Het huidig opbodteam. V.l.nr. Corné Reinieren, de Mechel en Thom
van Aert.

Niet zomaar softeren. Het wordt aantrekketijk gemaaft!

--
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Jarenlang was er een speclaal groeple onder aanvoering van meneer

Lucassen die op alles Ëood wai maar naar voren werd gebracht' op

een gegeven ogennlli ËJiïli'tà""ál get<ocht dat een aanhangwagen

van buiten rret poorum';;;J'ógesteJpt ón uoo' een bedrag van 25

euro aan diezelfde *àn""' Lucalsen werd qekocht om al die vlooien

naar z'tjn huis te vervoeren' Het waren uootá deze personen die sfeer

oaven aan de VtooienmàrXt' ttti"t kopen om te gebruiken' maar kopen

ffi;:il"p *;;;t"il;i;'s";en ot'over twee jaar weer toe te voesen

ffi;f5.ï3tïlo"n van het opbodteam was de ondersteunins die

door vrijwillig"r, ""nïï;;;; "";Ëend' 
De gekochte spullen moesten

naar de nieuwe "'g"n"ïi 
iËátàni worden "'it"t 

plaats moest worden

afqerekend. ln het àËóitï"t net vooral Je neer de Brok (jawel' de

ad'iudant) die zich d#t'*;ï"tió'ni"ro - 
Maar ook in later laren kweten

ondermeer lan nops] iliil Ró;' Jan,Verschuren en Janus Hermus

zich goed van hun 
"ïoàiriàr.áïoe 

taak. Een zeer belangrijke rolwas

evenwel ook weggelegd voor d:.p"lt-Y Oi" O" opbrengst van ieder

oeveild stuk opschr"L-t' O" Iaatste jaren wordt deze belangrijke taak

Bffi ;is il;oi ï,r à rie-_uá uÉá H u"ro n en c a rol i ne o pri n s

Terecht bedankten ilËà;;';rràt opoooteam op het laatst alle aan-

wezigen, t"", u"'niáï"ï;;;;; oórt Ëtlgut'Jwillisers in de zaal bij hun

dank te betrekken'
Ziistondencontinuindeschijnwerpers,maarzijvonden
íï,i'ïjiïir* "Lni"t 

oe iraampies van even zoveel belans

*il*rurukkk*n n*-Sl i$|;iÈtiffi i w'r *'"*' x'd

À/"t podirm is klaar voor de verkoop

Het opbodteam in 1998. V.l.n.r. Ben Maftens, Corné Reinieren en de
Mechel

Meneer Lucassen (rechts) in overleg met Jos Verschuren (links) en een
lid van het opbodteam over de aanhangwagen.(1992)
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KRUISBEELDEN lcorumn;

Jekonhetzogeknietbedenkenofhetverkocht.Niemandhadevenwel
vermoed dat er ",n'iJi' 

iii zijn dat kerketijke cu.rio21 in trek waren'

Natuurtiik vonden néiie ierxsíoetties grytig aftrek' Die kon iedereen

wet gebruiken in zi1n"'iá'á' ir naí' oi naísb gingen van de hand in

2004 toen de taurenii'isxárx too iaar bestond. Maar de overgebleven

stoelfJ.es in de kerk'iíi"n a"o,r'Harrie Knibbeler precies geteld' Er

mochten geen stoeftlá;;?;; y9'.d9'. verkocht' anders waren er te

weínig met de xerstiiint. omdat het in ziin ogen toch wel al te streng

ktonk, schonk nit iiàït"íà"ióig" enxárc áoor hem vervaardigde
' 

iJ ni i à 
" 

iiti, 
", 

d i e ov e r i g ens goed w e rd e n, v e rkoc h t'

Verbazingwekkend ËË"r 
"àvenwet de verkoop per opbod van

kruisbeelden Er ls gàen verktaring voor waarom er p/ots zoveel waren

weggegeven. puttoái'eerarJ aieten hield het erop dat de mensen

tegenwoordigmeerkiezenvooreenmoderncrucifix.Eenplausibele

'f,'!i!rin rek op de zaterdagmiddag dat ze goed verkochten Een

iruisneen met corpus bracht zelfs 75 gulden op'

"En dan nu, dames en heren' gaan ule voor de tvveede keer een

kruisbeetd veilen' ixïái i"' ii op 25 gulden' Wie meer dan 25

gulden?" c^-- u^^A nn ,,cnerhl..r het I
Rian Schrauwen stak fanatiek haar hand op vanachter het kraample
';;;;,r;; 

àts vriiwitligster sputlen stond te,verkopen'

"Wie meer dan 25;;td;;ï i":'áàar acnterin'3} gutden wie meer dan

30 gutden. Coea )á',- àian' aat is dan 35 gutden' Daar achter die

À"ir"r; dat wordt dan 40 gulden'

Rian? Jii meer dan 40 gutden' Prima' Rian' dat zal mooi staan in ie

staapkamer. Dat is daln, dames en .heren' 45 gutden voor Rian

schrauwen. en ia,Ëoái,"ài"-ÁàÁ"", ac.hterin biedt 50 gutden- Hoe is u

naam, want ik ri" iiáí'óo"á iiy 
'.b2n,t 

wat zest u? u heet Henk' En

van achteren? s;;;"í;;;' Henk schrauwen áus' Ja' nou zie ik het'

zeg, Rian, neet ioui"tieiii n'ixz Zo' dan heeft tie vanavond wat uit te

leggen. Zeg, Henk',iáàlt" eigentiik,wàl rugen wie ie hebt geboden?

Nee? Dan kan ik iii'iíàl' aiítm'hetpen' dat was ie vrouw' Nou dan

weet ik het goed ïemaaxt' Hebben we noq een kiuisbeeld' mannen?

Ja? Dan zet ix oezl'i,,ËiruilííJta"n-in vóor 60 gutden' Ja? wie biedt

er voor deze weJ iiiii"n 60 gutden. .voor 
jou Rian? Een voor jouw

slaapkamer ", "ei-'ioor 
aià van Henkí Prima' Rian' eenmaal'
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andermaal- . ...Henk? Hoger dan 60 gutden. Nee Dan verkocht aan
Rian voor de prijs van 60 gulden. proficiat!"
Even later betaalde Rian de kruisbeetden. Ze vroeg ze even te
hewaren, want ze rnoesÍ nog boodschappen doen. Eván voor vijf uur
kwam ze terug. "lk kom mijn kruisbeelden ophaten", zegt ze tegen een
van de verkopers!!

Het was die verdere midctag hard gegaan met de kruisbeetden. Attes
was van de hand gegaan. Juist ja, ook die van Rian schrauwen. ze
war?n niet goed weggezet. De moraal van dit verhaal......zet geen
spullen onbeheerd weg, want alles, maar dan ook ailes wordt verkocht.

Pater Verkooyen (2de van links) en pater peeters (4de van rechts) bij
hun bezoek aan de vlooienmarkt in 1g90



--
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MUZIKALE ONDERSTEUNING

Het is een algemeen bekend verschijnsel dat Harmonie Constantia uit

Urvenhout optreedt 
"rJËi-à"n-à.iiuitáit 

in het dorp praatsvindt. Zo ook

na de eerste t<eren O-aieiêen vtooienmarkt georganiseerd werd' De

teden van Oe narmoïË ;;rd".-àát ,". nier Àiet weg konden blijven'

Jarenlang hebben ;ïpïà.;;"*.nl'90* muzikale ondersteunins

gegeven. ln latere iáreí tiaoen ooi. de Zóaqurs en Ulvolume op' ln

wezen heeft Utvoru# ""i ;;;ctàtË OanO-t"i O" vlooienmarkt Vanaf

het eerste begin is iËri-rrliákiapel onder de naam van "drumband

ulvo" met n"t" oniJiá#;*tÍ;;yan 19s 
van Gurp en Piet Roovers

iarenlang een u"n- Oè stuweide. vrijwilligers geweest' van de

vlooienmarkt. Medio iJàn n"g"ntig kw# eËnter éen einde aan dit

muzikaal interme=o,'Ëi't;;í;;[Ërilx "É 
een welkome pauze werd

beschouwd. ur"t n"'n""ï"jJját ""-" 
net opbodteam ervaarden het

ootreden van deze'riuriáróeret.clapperi als een leegloop van het

ïilliJ["0ài"nJt-ïnl *"s-toesestroomd en aan het bieden was

geslagen. Jammer, tà'i'*t ó"ËJ oegrip is het geaccepteerd
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Een traditionee! optreden van Harmonrc

ïiáoiri^ài,ixt ni1a" veiting aan de Pennendiik

GOEDE DOELEN

Werd de grote opbrengst per vlooienmarkt over alle aangesloten
verenigingen verdeeld, toen het resultaat ieder jaar hoger werd, nam
het bestuur van de Jeugdraad het besluit om ook naar een goed doel te
zoeken. Zo kreeg Harmonie Constantia in 1982 een bedrag om de
muzikale jeugdopleiding een financieel duwtje in de rug te geven.
Later nadat de bouw van de huidige Pekhoeve en feit was werd een
bedrag ter beschikking gesteld aan het bestuur van de pekhoeve voor
de inventaris, zoals stoelen en tafels.

ln 1988 was er een bruto-opbrengst van maar liefst f Z2.gg1.-. Na
aftrek van de onkosten en verdeling over de aangesloten verenigingen,
bleef er nog f 500.- over. Dat bedrag werd bestemd voor het poolse
Zakopane, waar de gemeente Nieuw-Ginneken een jumelage mee had.
Tijdens de bijeenkomst in café het Hoekske besloten de g verenigingen
van het hen toegekende bedrag nog eens fl00.- aan polen te geven.
De Jeugdraad maakte het bedrag tenslotte af op f 1500.-.

Bijeenkomst met aangeslofen verenigingen in café't Hoekske in 1ggg.
Het goede doel werd Zakopane met een bedrag van f 1500.-. V.t.n.r.
Jan Pinsen, Jos van Gurp, Kees van Alphen, Anneke ten Bosch, Jos
Verschuren, Luce Voermans, onbekend en Jan van Dongen.

Constantia voor de



Een brlzondere gift van de opbrengst u".1, d" vlooienmarkt vond plaats

in 1990. tn dat jaar;;;; t"ó;ilig-rwee ulvenhoutse missionarissen op

vakantie in hun g"O";àpË",..-ó"r" vakantie vierende paters Frans

Verkooyen en Jan p"Ëi"r! náJden voor de verkoop met opbod enkele

kunstwerkjes uit zairË iàr náscnikking gesteld Het bleken gewilde

artikelen, want geen ervan ging voor .minder 
dan 25 gulden naar

nieuwe eigenaars. uii"iniliUt"rnJgen ook zij een gift voor hun 
'missies

in Afrika. ln 1994 *"t;;J;;à"ë"n uedráq beschikbaar gesteld aan

het Sinterklaascomite-en Àet kinderkoor van áe Laurentruskerk Niet na

iedere vlooienmarkt 
';;;';; 

eàn go"a doel bedacht Maar als iemand

met een goed idee rn"àÀ àan wai dat voor de leden van de jeugdraad

vaak aanleiding aan ii"iu"ào"r tegemoet te komen Criterium was en

is in ieder g"u"r o"i'ïLi il;;-;f andere manier een relatie moet

hebben met Ulvenhout' 
- 
neàt af en toe wordt daar een uitzondering op

gemaakt. ln de larenïLg"ntig *"t! het goede doel verder gezocht de

invalide jongeren 
'n 

i"Áár" e"n d" Ron"ld Mc Donald huizen

Bijzonder *", "u"n*Ii'oo[ 
á"t i" 2000 met een deel van de opbrengst

een huifkar is gerocnï;;;;;ià;tiske.. Dit vervoermiddel is gekocht in

oirschot en i. onoei';ï;; À"-t o" !9-tl-*::n Donsen en Eric
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il::lË;;;;;i; "; 
vowaardise koets oPgeknaPt

ffi v a n h u n,v e le 
^* :g^'d::::r":

v.l.n.r. Jos Versch'*Ái,-x""t van Atphen en Anneke ten
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STICHTING JEUGDRAAD ULVENHOUT

Zoals aan het begin reeds gesteld is de stichting Jeugdraad Ulvenhout
de grote initiator en stimulator geweest van de vlooienmarkt Het zou te
ver gaan om ín het kader van dit boek ook nog eens een keer
uitgebreid en gedetailleerd in te gaan op de historie van deze voor
Ulvenhout belangrijke stichting. Het zou een uitgebreide beschrijving
opleveren van de ontwikkeling van het aanvankeltlk doorgeven van de
gemeentelijke subsidie aan de aangesloten verenigingen tot de status
die het op dit moment anno 2006 heeft.

Toch verdient juist de Jeugdraad een korte weergave van de
activiteiten die ze naast het organiseren van de vlooienmarkt hebben
ontwikkeld en ook het belang van deze stichting aan te geven die ze
tot op de dag van vandaag nog heeft.

Bestuursoverdracht
Husson,Anneke ten
Alphen, Anton Oprins

in 1995. v.l.n.r.
Bosch-Schellekens,

Jos Verschuren, Frank
Anja de Koning, Kees van

Fm,

Sche//ekens.

Bosch-
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DeStichtingJeugdraadUlvenhoutheeftzichvanafhaarontstaan
lefenmerXiOoor goeOe bestuurders' Het waren personen die met hun

Ëóio" o"n"n in de leefgemeenschap van Ulvenhout stonden'

Ze lieten zich ook duidelijk leiden door de doelstelling van de jeugd-

raad: het behartigen van de belangen van de georganiseerde en niet

georganiseerde jeugd. 
- -,-- r^ L^.,^rr.i^^ ..

Á1. Ë; andei wisten zij wat er leefde onder de bevolking in ztjn

"ïó*Ë""nn"id 
en de jeugd in het bijzonder' Ze wisten veel mensen om

zich heen te verzamàlei voor de opzet van verschillende activiteiten'

Ze waren sturend bezig en hadden open oog en oor voor tdeeên uit de

U lvenhoutse leefgemeenschaP.
f.f" n"t betrekkelijk korte voorzitterschap van resp Jan Engelen en

Theo Hóngens, was het vooral Jan Prinsen die samen met ziin

uoorg"ng"i de stuwende krachten waren achter de vlooienmarkt'

Nàiuïrriil werden ze daarbij ondersteund door velen. ln 1979 kwam er

een nieuw bestuur, dat tót 1gg5 als een waar "driemanschap" de

r""pt"ii*"aide. Jarenlang zr)n Jos Verschuren (voorzitter)' Kees van

Á6ffi lsÀiietaris) 
-"n 

Ánn'"re ten Bosch-schellekens (penning-

,!"rt"o'n"t gezicht gàweest van de Jeugdraad en de vlooienmarkt. Zij

stonden ondermeer tioor de moeilijke taát< om er na de sloop van de

uàifing aan de Pennendijk te zorgen v-oor goede alternatieven 
.

De taken van het nuàige besiuur Frank Husson (voorzitter), Anton

óórrnt tt".retaris) "n 
Àn;" de Koning (penningmeester) zijn beperkt'

Naast het organiseren vaá de vlooienmarkt is zè jaarlijks nog actief bij

het organiser"n u"n de komst van de "paashaas"' Oe. 0i1.3 voor de

ieugá ïànat 16 jaa,r tijdens de kermisweek en de jaarlijkse kerst-

irÀïu"ror"nding. Voorts blijven ze nog steeds open staan om nieuwe

Nitiatieven te sti-muleren en'Ui1 de start ervan mee te helpen met het

organiseren.
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LOCATIES

Tot 1984 was het veilinggebouw de plaats van handeting. ln 1986 werd
uitgeweken naar het sportcomplex van Jeugdland De locatie
veranderde, maar het wryzigde opvallend genoeg niets aan <le sfeer.
Vanwege het 700 jarig bestaan van Ulvenhout in 19BB werd bij de
Pekhoeve een grote tent geplaatst. Het toenmalig College van B. en W.
gaf in de persoon van wethouder Jacques van Gils toestemming dat de
tent langer dan gepland kon blijven staan om daarin de vlooienmarkt
van Ulvenhout te kunnen organiseren. Velen kijken tot op de dag van
vandaag nog met veel plezier terug naar die keer dat de Vlooienmarkt
in die tent heeft plaatsgevonden. Ook de jaren daarop werd overigens
gebruik gemaakt van een grote tent op het terrein van de Pekhoeve.

Pas in 1996 werd het gebouw van de Pekhoeve als thuishaven van de
vlooienmarkt betrokken. Het is en blr1ft een ideale locatie. Een groot,
overzichtelijk toneel, waar vooral het opbodteam goed tot zijn recht kan
komen.

Wethouder Jacques van Gils (l) geeft in 19BB toestemming aan
voorzitter Jos Verschuren de feesttent nog langer te laten staan.
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De zaal zell biedt voldoende ruimte voor de verschillende
verkooppunten, maar vooral buiten is er rond de Pekhoeve voldoende

ruimte voor veel marktkraampjes en de onvermijdelijke en belangrijke
frietkraam. Het is een mooi en overzichtelijk geheel, dat goed afgezet

kan worden.
Weliswaar zonder juten gordijnen, maar dusdanig hermetisch dat er

maar een ingang is voor de bezoekers: de kassa waar entree betaald

moet worden.
Deze entreegelden zijn overigens ook een behoorlijke bron van

inkomsten. ln 1998 bijvoorbeeld bracht de entree maar liefst f 5.000.-

op!

OPBRENGSTEN

Regelmatig zijn bedragen genoemd die de opbrengst van het
desbetreffende jaar weergeven. Het is evenwel belangrrjk om alle
opbrengsten in de loop der jaren weer te geven.
Niet met de bedoeling er een uitgebreide analyse op los te laten, maar
om een indruk te krijgen om welke grote bedragen het nu eigenlijk gaat.
ln ieder geval zal duidelijk zijn dat de invoering van de euro in 2002 de
vlooienmarkt geen nadelen heeft opgeleverd.
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1 968 ft.6.234.- 1 988 fl.22.991.-

1970 fl. 13.893.- 1 990 fl. 18.916.-

1972 fl. 17.318.- 1992 ft.24.196.-

1974 Ít. 21.111. 1 994 fl.22.513.-

1976 ft.22.678.- 1 996 ft.25.735.-

1978 fl. 25.554.- 1 998 f|.28.183.-

1980 Í1.28.410.- 2000 ft. 33.711.-

1982 fl.26.268.- 2002 € 20.956.-

1 984 ft. 17.726.- 2004 €24.200.-

1986 ft. 13.268.-

Het terrein van de Pekhoeve met de
overleg waar de spullen moeten staan"

Gurp en Kees van Alphen (met friet!)

frietkraam. Op de voorgrond
V.l.n.r. Jopie Rethans, Jos van



VLOOIENMARKT ANNO 2006

Als de vlooienmarkt in 2006 voor de 20ste keer plaatsvindt weten

inmiddels het bestuur, de vrijwilligers.en de gevers Yll .d" vlooien

"rààË 
*"r-er van nËn-*orot veivacht. ln mei verschijnt er al een

ffi';; inï"i'*"ËroÈJ oat mensen nog te gebruiken spullen, kunnen

#Ëiálu. "p het teirein van de vóormalige Brandweerkazerne.

lj""ji""a 
-dat 

vanat áai tilastip er iedere zaterdagochtend..vrijwilligers

;,ïffi';" ËËti""nt"ióurÍ"n in ontvansst te nemen en direct uit te

:il;;. d;Ëà "vlooien" kunnen op vezoek van huis worden

oooehaard. net is eeriiiriooàÈ g"oriede machine; een ieder weet wat

u"i h"m venruacht wordt'

De VlOOienmarr<t urvàn-nout heeft een eigen plaats verworven binnen

áe activiteiten die Ulvenhout rijk zijn'

Zaterdagmiddag worden spulten. uitge.taden op het terrein uan de
-;*r;;"";;;i;;;rre. 

v.'tlÀi.r.-Áila ae Kóning en E1y verheiien- Let op het

álióe,i snirt van de "jeugdraad Ulvenhout"!
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OP HET LAATSTE MOMENT @otumn)

Rond de klok van vilf uur lopen alle vrijwilligers van de vlooienmarkt op
hun laatste benen. Vanaf vrijdagmiddag zijn ze in touw geweest en heel
Ulvenhout heeft het geweten dat er weer de twee jaarlijkse
vlooienmarkf was. Ze zeggen wel eens dat Ulvenhouters moeilijk uit
huis te krijgen zijn, maar dit vooroordeel logenstraft zich in ieder geval
bij deze traditie in het groene dorp aan de Mark. Op het eind van de
tweede dag valt er vaak nog veel te regelen. De overgebleven spullen
moeten worden afgevoerd.
"Wat moeten we met die kast, dat bed en bankstel, Frank?"
"Zet daar maar weg, Hans " Dat komen ze straks wel ophalen met de
kraakwagen. Zonde eigenlijk, maar hetis nieÍ anders."
P/oÍs verschijnt een oude bekende; zeker voor de nachtploeg en de
vrijwilligers die zaterdagavond tot de late uurtjes hadden doorgezakt.
Achmed van de shoarma

Al voor het begint zit de sfeer er in.
Luce Voermans, Loes Hamels en Christ van Gool (v.l.n.r.)



72

,,Hoe is het Achmed? Had de Nippet weer geen tijd om broodjes kroket

E bezorgen?"
"Nee, nee. tkke kom even kiiken Gezettig druk hier' Watte kost die

kast, dat bed en zitbankstel?"

Frank Husson haatt i"" i"rxop"r van de buitensputten sne/ achter de

bar vandaatt. chris MarÍens komt aangestenterd met in zijn kielzog

Zá) rc ít i à i i 
"pe 

r b u ite n s p u t t e n' J a n 
.v 

a n. lo n g e n

"Wat is? De verkoop is-àct' voorbry' We ztin toch .op de kraakwagen

aan het wachten? x'ÀÍlèÁ-i" die óputten in ene dumpen Het is toch

attemaa! verder troe[,'; 
- g Chis' hetgeen vol knikkend beaamd wordt

Jio, tátre,g" buitensputlen Jan van Dongen'

""Ja, straks, Chris, áiií niáí " Achmed' Hii wit die kast' dat bed en

oiii"iài'tïiien," haast Frank Husson uit te tessen'

chris kijkt naa, ncnàL'a,áár,i ia ziin veiilniótok1e dat hij attvd biizich

heeft zenuwachtig ;;' 
-í; 

grond'. en oíertegt met z1n collega

buitensputten lan 
'aiboigen'-Ze 

wíizen ook nog op een kinderwagen'

áán ,ttLu"t en een biizettafeltie
"Nou, Achrrtro, onlo'iiiii-iá'ií"t en omd,at ie van .die 

tekkere-broodies

shoarma hebt. Je *ió Aíà-iele handet aitemaat meenemen voorl,

euro en Wee nrooaiËs-"hou*u' M3,a1 wU zutlen ie matsen Voor

dezelfde pris knio ie'ài oox nog een kinderwagen, rlskast en biizettafel

T",n^"d k(,ikt dankbaar' betaalt tiel eug en bezorgt dezetfde avond

nog twee broodies Jà,á* , de Grimhuysenstraat.......bii Hans van

Gool.
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TOT SLOT

De stichting Katholieke Jeugdraad Utvenhout is er in 196g in geslaagd
een evenement te organiseren dat na twintig keer zijn uitstraling nog
steeds heeft behouden. sterker nog, het heeft een regionale uitstialing
verkregen. Van veel bezoekers aan de vlooienmarkt hoor je dan ook
dat het zich in Ulvenhout onderscheidt van de vele rommelmarkten
elders. Doorvragen naar de strekking van die constatering leidt immer
tot de uitspraak dat het vooral de sfeer en de saamhorighèid is die een
dergelijk grote aantrekkingskracht uitoefenen. Het is eigenlijk moeilijk
onder woorden te brengen, maar je moet ook niét aÍles willén
verklaren. De vlooienmarkt in Ulvenhout is net als het carnaval. Je
moet er niet teveel over praten;je moet het ondergaan.
De vlooienmarkt valt niet meer weg te denken uit Ulvenhout en zal tot
in lengte van jaren bhlven voortbestaan. Juist door de vele vrijwilligers
die er aan meedoen.
Graag wil ik op het eind van dit boek het bestuur van de Jeugdraad van
harte feliciteren met de twintigste keer dat ze dit feest lwanidat is het)
organiseren. Anno 2006 kan weer beleefd worden waar een klein dorp
groot in kan zijn.

BEDANKT ...

Mijn oprechte dank gaat uit naar de mensen die me van de nodige
foto's hebben voozien.

Kees van Alphen
Toos van Gool
Jan Prinsen (dia's)
Mien Struijs
Elly VerheÍjen
Jos Verschuren

Weekblad Nieuw-Ginneken (Jacques Bax)
Archief Paulus van Daesdonck
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OPBRENGST EN GOED DOEL

Een boek over de vlooienmarkt kan niet beter eindigen dan met een

tËr'"ápÉr"ngst,. nedáí ó*"n heeft ailes te maken met een mail van

onzedorpsgenootdeMechel,dieoverigensaljarenlangactiefisalslid
van het opbodteam-
Hij mailde velen het volgende'
"lk ben in 2000 naar de Filippijnen geweest om daar met 300 andere

uiU*irlig"rt-75 huisjes te bouwen voor zeer kansarme gezinnen' ln

2003 ben ik met nog 38 anderen terug gegaan om een school van vier

klassen te bouwen.
Àfg"lil; jaar nen ik samen met een bouwgenoo! mei keÏlrnis voor

100 gezinnen een voedselpakket gegeven ioor de allerarmsten. Dit

páXrËi rà.tond uit 
-* -ó"", 

XiË ii;st pakje, noodles, een blikje

sardines, snoep en een mango' Kosten van 
-dat 

pakket is. daar 2'50

euro. Nu wil ik metierstmis"weer 100 voedselpakketten klaar laten

.áf"n De kosten daarvan zijn circa 250'- euro' "

Erzounogveelmeeroverdeprojecten.indeFilippijnenteschrijven
.ijnl="r"i"ts we oe tvtecÀet aaáruij aan het woord laten. Edoch, het is

zo dat in overteg t.n"ï'áà JeugOtaáO is besloten om een deel van de

"óur""g"t 
van diï Ooài te scheiken aan dit project in de Filippijnen'
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