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THORN

et is inmiddels een traditie dat de
Historische Werkgroep een jaarlijks
uitstapje organiseert. Onlangs waren we in
het witte stadje Thorn waar we een bezoek
brachten aan de stiftskerk en aansluitend
een rondleiding kregen door de historische
kern. Dat gebeurde met de nodige dosis
humor door de gids de heer Stakenborg.
Weet u dat ook nietleden met ons mee
kunnen gaan? Heeft u interesse voor
deelname aan onze uitstapjes dan bent u
dus daarvoor van harte uitgenodigd.

Rondleiding in Thorn
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BAOLDERS WAORDEBOOK
In het voorjaar werd het tweede deel van het
Baolders Waordebook uitgebracht. Er zijn nog
enkele exemplaren te koop (te bestellen via ons
emailadres of website). We mochten ons
verheugen op een goede recensie. Momenteel
worden ideeën ontwikkeld voor een volgende
Sprokkeling. We zullen u daar tijdig van op de
hoogte stellen wanneer we met een nieuwe
uitgave van start gaan. De informatie hierover
wordt gedeeld via Facebook en Website.

PEELENMAASNET

D

e Historische Werkgroep neemt deel
aan het platform PeelenMaasNet. Op
PeelenMaasNet worden collecties van
verenigingen beschikbaar gesteld. Denkt u
daarbij aan foto's, kranten, akten, films e.d.
Momenteel worden diverse krantenedities
gescand en online beschikbaar gemaakt.
Zo is de krantencollectie van A&C Media
overgedragen. Er is gestart met de
scanning van het Hèljes Blèdje en het
Mééls Krentje. Ook de edities van Op den
Baum zullen aansluitend worden gescand.
Dat betekent dat een schat aan regionale
informatie doorzoekbaar wordt gemaakt. De
Historische Werkgroep de Borcht legt de
focus op de digitalisering van haar
fotocollecties. U kunt ons daar gerust bij
helpen in ons Borchthome. Heeft u
interesse om ons op vrijwillige basis mee te
helpen aan het scannen en beschrijven van
onze collecties dan kunt u zich aanmelden
via ons emailadres deborcht@baarlo.com.
U vindt de beeldbank PeelenMaasNet via
de website:peelenmaasnet.nl Heeft u nog
oude foto's dan scannen we die graag voor
opname in onze fotocollectie.

BESTUURSWISSELING
De bestuurssamenstelling is gewijzigd. Hay
Hoeben en Silvy Schreurs zijn afgetreden.
Henk Nijssen is als nieuw bestuurslid
toegetreden. Het bestur wordt momenteel
gevormd door Herman van Megen, Ben
Peeters, Twan Beurskens en Henk Nijssen.

Werkzaamheden in het Borchthome aan de Hoogstraat en uiteraard op tijd even genieten van een pauze

OP ONZE

FACEBOOKPAGINA

We plaatsten weer interessante berichten op
onze facebookpagina. Het bericht dat
aandacht schonk aan het 70jarig bestaan van
Jong Nederland werd het best bekeken. Dat
jubileum werd op 10 juni gevierd. We blikten
even terug naar de geschiedenis van deze
vereniging: Jong Nederland Baarlo kwam
voort uit de Katholiek georiënteerde beweging
De Jonge Wacht. Toen in 1929 het patronaat
voor jongens werd opgericht werden hier
reeds activiteiten georganiseerd voor de
jeugd. Volgens Kapelaan van Enckevort niet
gestructureerd genoeg waarop deze besloot
over te gaan op het instellen van De Jonge
Wacht in Baarlo. Landelijk was naast de
Katholieke Verkenners (padvinderij) De Jonge
Wacht opgericht voor de Katholieke jeugd van
12 tot 17 jaar. De Jonge Wacht was
voornamelijk in dorpen sterk vertegenwoordigd
en parochieel gebonden. Tijdens de oorlog
kwam het tot een verbod van deze vereniging.
De bezetter kon uiteraard geen andere
jeugdbeweging
dulden
naast
de
jeugdbeweging van de NSB. In gewijzigde
vorm werd toch samengekomen onder de
naam Katholieke Actie die ook betekenis kreeg
bij het verzet. Nadat Limburg werd bevrijd
pakten de leiders van de vroegere Jonge
Wacht de draad weer op. Dit gebeurde onder
een nieuwe naam 'Jong Nederland Limburg’,
waarbij in Baarlo onder leiding van Kapelaan
Adams, Piet Corten en ‘Meister’ Bartels ook
een afdeling werd opgericht. Na de oorlog
werden de activiteiten georganiseerd op het
sportpark De Berckt waar blokhutten stonden.
Maar ook op de pastorie, op de graanzolder
van de Boerenbond, de zolder van de
jongensschool
en
in
een
leegstaand
kippenhok in de Grotestraat had men een
onderkomen. Destijds waren de jongens en
meisjes nog strikt van elkaar gescheiden. De
meisjesbeweging ‘De Gidsen’ werd in 1952
opgericht. Uiteindelijk kwam in 1973 de fusie
tot
stand
tussen
de
jongens
en
meisjesbeweging en sprak men over Jong
Nederland Baarlo. De roep om een eigen
onderkomen werd steeds groter nadat het
patronaat was overgedragen aan de
gemeente. In 1974 startte daarom de bouw
van de blokhut de Koeberg, die op 1 maart

Op kamp in Berg en Dal

1975 feestelijk werd geopend. In 1975 was het
dan zo ver: alle 227 jongens en meisjes
gingen voor het eerst in de geschiedenis van
Jong Nederland gezamenlijk op kamp naar
Berg en Dal. Daarop volgden kampen in o.a.
Zutendaal, Mierlo, Molenbeersel en Brunsum.
Ook werd het kamp opgeslagen in het
buitenland zoals in Oostenrijk. Bent u
geïnteresseerd in berichten met een knipoog
naar het Baarloos verleden? Volg ons dan op
Facebook!

Kampstaf ca. 1966

JAN

VAN DER

COELEN

W

e hebben in het voorjaar afscheid
genomen van Jan van der Coelen. Hij
overleed op 2 april. We herinneren ons Jan als
een bescheiden, integere man met een
zachtmoedig karakter. Jan was erelid en had
jarenlang zitting in het bestuur van de
Historische Werkgroep. Zijn grote passie was
de historie van Baarlo. Als lid heeft hij zich ook
als schrijver en eindredacteur verdienstelijk
gemaakt. We herinneren ons vooral zijn
bijdrage aan de tot standkoming van de
Sprokkeling ‘Baarlo, bezet bevrijd 19401945’
en
zijn
boek
over
het
agrarische
verenigingsleven in Baarlo 18712001. Het
laatste betrof een gedenkboek bij het 100jarig
bestaan van de LLTB afdeling Baarlo. Jan was
jarenlang zaakwaarnemer van de Boerenbond
te Baarlo en kende de landbouworganisatie tot
in detail. Vooral het onderzoek naar de
kerkrazzia op 8 oktober 1944 hield hem zijn
leven bezig. Zijn vader werd immers die
bewuste dag opgepakt en onder dwang door
de Duitse Wehrmacht afgevoerd naar
Duitsland waar hij te werk werd gesteld.
Gelukkig keerde vader terug naar Baarlo al
had hij te weinig kracht om naast de boerderij
het melkbedrijf voort te zetten. Jan hield van
orde en netheid. Het secretariaatsarchief van
de Historische Werkgroep was strak
georganiseerd en optimaal toegankelijk. Dank
zij hem kon de Werkgroep eveneens
beschikken over een geordende bibliotheek
met catalogus en een optimaal toegankelijke
fotocollectie. Jan was eveneens het eerste lid
dat het gebruik van de computer binnen de
Werkgroep introduceerde. Hij durfde deze
uitdaging aan en zag het nut en de
onbegrensde mogelijkheden van deze nieuwe
techniek. Jan, we danken je voor jouw
immense inzet voor onze Werkgroep. We
zullen je altijd in herinnering houden.

Toetsjoon

Jan van der Coelen

‘OP BOETEMAOTSE

I

VOOT LAEVE’

n de laatste uitgave van het Baolders
Waordebook staan veel spreekwoorden en
gezegden. Misschien kent u de uitdrukking 'Op
boetemaotse voot laeve'. Dit betekent royaal
leven en veel geld spenderen. De uitdrukking
stamt uit de Late Middeleeuwen. In die tijd
droeg men zogenoemde ‘toetsjoon’ (tuit of
snavelschoenen) die enkel gedragen werden
door voorname personen. Aan de lengte van
de punt van de schoen kon men zelfs de rang
van de drager bepalen. Zo mocht een vorst
een schoenspits van 2,5 voet dragen, dat is
ca. 70 cm. De punt werd dan voor het gemak
met een kettinkje aan de bovenzijde van de
schoen vastgebonden om het lopen niet te
bemoeilijken. Een belangrijk persoon droeg
een schoenspits van 1 voet, ca. 28 cm en een
gewone burger een schoenspits van 0,5 voet,
ca. 14 cm. De boerenbevolking droeg veelal
houten schoeisel (klompen of trippen). Op de
Hoogstraat schuin tegenover het Trefcentrum
stond in de 17e eeuw een klein huisje waar de
klompenmaker van Baarlo woonde. Het huis
werd 'aan Trippe' genoemd.

DE

MEIBOOM

I

n mei werd weer de meiboom geplaatst op
de Markt. Het is inmiddels een vertrouwd
straatbeeld gedurende de warme maanden
van het jaar. We werden gevraagd naar de
achtergrond van dit gebruik. In oude tijden
werd in ieder dorp een meiboom feestelijk
ingehaald en geplant. De boom was het
zinnebeeld
van
de
vruchtbaarheid.
Oorspronkelijk stond de meiboom symbool
voor de groeikracht van de natuur. Men
plantte de meiboom voor het raadhuis. Een
kleinere meiboom zetten de jongelingen in de
meinacht voor het huis van hun liefste. De
plechtige handeling van het oprichten van de
boom ging gepaard met zang en dans
(reidans). Vroeger werd de meiboom
ongemerkt en in alle stilte uit het dichte bos
gehaald door de 'jonkheid' en in het midden
van de nacht ontdaan van takken. Alleen de
groene top bleef behouden. Deze werd
vervolgens door de jonge meiden versierd met
linten.

TENTOONSTELLING

I

n
De
Engelbewaarder
(voormalige
kleuterschool) staat weer een mooie
tentoonsteling. De tentoonstelling is ingericht
met medewerking van Jo Gijpmans en Broer
Bruijnen. Jo heeft een aantal miniatuur auto's
uit zijn persoonlijke verzameling tentoon
gesteld en broer Bruijnen een mooie
verzameling
houtsnijwerken
die
hij
eigenhandig heeft vervaardigd. U kunt de
tentoonstelling
bekijken
gedurende
de
openingstijden van De Engelbewaarder en
tijdens de openingsuren van de Openbare
Bibliotheek.

WEBSITE
http://deborcht.baarlo.com

EMAIL
deborcht@baarlo.com

De meiboom in Baarlo
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