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oktober 2000
Langenboomse familienamen, aflevering A
t/m B

achternamen, het ontstaan en de betekenis
ervan

waar was de koningin werkelijk

manipuleren van foto's, ook al in 1925

de verschrikkelijke wervelstormen in het
Oosten des Lands

tornado over Langenboom, 10 augustus 1925

de bodem van Langenboom

waarom geologen het gebied, de bodem van
Langenboom zo interessant vinden

van de redactie

keuze van de naam van het blad, aauw nijs is
soms ook nieuw nijs

voorwoord door de voorzitter

ter gelegenheid van 25 jarig jubileum, eerste
uitgave ons verenigingsblad

Halsche beek

foto Halsche beek

februari 2001
Toen en Thans

Dorpsstraat 4, winkeltje van Bommel

Langenboomse familienamen, aflevering C
t/m E

roepnamen, onze voorouders kenden slechts
een naam per persoon enz. + familienamen

Massaal protest bij vertrek Dominicanen in
1964

einde van het tijdperk: priesters en broeders
Dominicanen in Langenboom

Post uit Langenboom

periode: 1e half jaar 1947

aan de Noordelijke grens van Langenboom

foto, waar genomen?

juli 2001
Post uit Langenboom

periode: juli en augustus 1947

Parochie Langenboom "Grootgrondbezitter"?

Langenboom en de schenkingen van Felix Walter

De laan van Dominicanenstraat naar
Gasthuisstraat

foto; doorkijkje door 'De Laan'

woensdag 22 februari 2017
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Langenboomse familienamen, aflevering F
t/m J (gedeeltelijk)

Voornamen en Langenboomse achternamen

december 2001
Langenboomse familienamen, aflevering K
t/m O (gedeeltelijk)

Het vernoemen naar grootvader en of
grootmoeder en vervolg Langenboomse
familienamen, aflevering K t/m O (gedeeltelijk)

schoolstrijd om de Lage Hei in 1906-1907

school Hoog Hal niet wenselijk, besluit
gemeenteraad van Escharen om voortaan de
kinderen naar school in kom dorp Escharen te
sturen.

winkel Hofmans, Dorpsstraat

foto winkel uit ± 1965 en 2000

Post uit Langenboom

periode: september en oktober 1947

maart 2002
post uit Langenboom

periode: november en december 1947

Langenboomse familienamen, aflevering O
t/m Z

vervolg van Langenboomse achternamen

Dempseyweg in 1997

wenskaart voor de jaarlijkse OVL schetstekening.

het vliegveld op de heide

de Langenboomse hei binnen enkele maanden
omgetoverd tot een behoorlijk vliegveld. In de
vroege lente klaar om te kunnen worden ingezet
voor een aanval op Duitsland.

café van Duijnhoven

foto; Café en nog net te zien in aanbouw zijnde
winkel van W. v. Schayik

juli 2002

Programmaboekje concours hippique 1936

advertenties van bedrijven uit Langenboom die
dit programmaboekje vullen.

Post uit Langenboom

periode: januari en februari 1948

Patronaats- of Bondsgebouw

waarom en voor wie het Patronaatsgebouw,
start bouwwerkzaamheden januari 1916. En
waarom later Bondsgebouw.

winkel en bakkerij Karel Holleman

foto; verdwenen om plaats te maken voor een
veiligere weg. Winkel en bakkerij Holleman aan
de Eikenlaan hoek Hogeweg t.o. café 't Huukske.

Langenboomse achternamen

verantwoording verklaring van betekenis van
achternamen beschreven in voorgaande uitgaven

oktober 2002
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Boerderij Wim Jans

foto; Boerderij hoek Dominicanenstraat hoek
Dorpsstraat. Later plek voor Rabobank

Patronaats- of Bondsgebouw

aanvulling op artikel over het Patronaats- of
Bondsgebouw vorige uitgave (jrg 2/ nr. 2 - 2002)
Artikel: door Toon Ermers.

Post uit Langenboom

periode: maart en april 1948

Programmaboekje concours hippique 1936

advertenties van Langenboomse ondernemers in
dit programmaboekje

En 't verke moet naor de leer …

thuisslachtingen. Een gesprek met Jo Verstegen
die samen met zijn vader Koos vele slachtingen
heeft uitgevoerd in Langenboom en omgeving.

december 2002
Brand ….Brand …

brand, de gevolgen en bestrijding toen nu

Vervolg: Programmaboekje concours hippique advertenties en deelnemerslijst/ overzicht
1936
Toon Berends Transporten en brandstofpomp foto; woning en loods met vrachtwagen en
benzinepompen voor het huis

Post uit Langenboom

3

1

periode: mei en juni 1948

maart 2003
Vervolg: Programmaboekje concours hippique 3 generaties Schoonwater Huukske: grof- hoef1936
en kachelsmid. Schildersbedrijf Verberk
Dorpsstraat. Wim Siroen sigarenhandel.

3

2

Post uit Langenboom

periode: juli en augustus 1948

Mobilisatie en inval Duitsers

periode voor de tweede wereldoorlog en de
eerste dagen na de inval

boerderij Grad en Dina Peters

foto; Emmausweg en boerderij, niet geheel
correct. Emmausweg oorspronkelijk iets verder
naar de Broekstraat

juli 2003
Post uit Langenboom

periode: september en oktober 1948

De coöperatie "St. Joseph"

aanschaf van dure
landbopuwbewerkingsmachines maakt dit in
gezamenlijkheid, financiëel verantwoord.

v. Kuppeveld Langenboomseweg 148

foto; vooraanzicht met bedrijfsbusje en
werkplaats

woensdag 22 februari 2017
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Vervolg: Programmaboekje concours hippique advertentie F.v. Schaijk en periode v. Schaijk in
1936
Langenboom.
Het rijke roomsche leven

3

3

3

4

uit het parochie archief, misintenties en
mededelingen over de jaren 1955 - 1959.

oktober 2003
Post uit Langenboom

periode: november en december 1948

Boerenbond aan de Dorpsstraat

foto; van boerenbond naar boerenbont

Het Rijke Roomsche leven (2)

oktobermaand rozenkransmaand. Geschiedenis
van de rozenkrans

Politieverordening 1906

nieuwe verordeningen van Gemeente Escharen
waaronder toen ook Langenboom behoorde.
Verordening te vergelijken gemeentelijke wet.

december 2003
schuur Doortje Verhagen

foto; Vuursteen, straatbeeld

Post uit Langenboom

periode: januari en februari 1949

Beroepenlijst van telefoonabonnees febr. 1965 overzicht van bedrijven adres en
telefoonnummer (08863- )

4

4

1

2

Het Rijke Roomsche Leven (3)

onder andere: adventsconferentie, aflaten,
kruisweg, biechten

Van bediening en begrafenis

bediening en begrafenis; eeuwenoude
gewoonten en buurplichten

april 2004
Patronaatsgebouw Dorpsstraat

foto; van Patronaat tot Bondsgebouw

Post uit Langenboom

periode: maart en april 1949

Krantenknipsels uit 1946 en 1947

artikelen allerlei van sportfeesten,
jaarvergaderingen,oprichtingsvergadering EHBO
enz.

Wat lazen onze ouders / grootouders in
1927/1928

een compilatie aan artikelen uit de Katholieke
Illustratie sept. 1927 t/m sept 1928

juli 2004
Ons vrouw en mien perd

woensdag 22 februari 2017

het paar en zijn inzetbaarheid, de betekenis voor
de landbouw. Het beslaan en de landelijke
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Wat lazen onze ouders / grootouders in
1927/1928

foekepotlied, Katholiek Radio Omroep,
moppenpagina en foto van het wassende water
Maas februari 1928

Post uit Langenboom

periode; mei en juni 1949

Verstegen Dempseystraat

foto; Van Verstegen naar Klapheck
Dempseystraat

oktober 2004
Dominicanenstraat 11, St. Josephshoeve

foto; St. Josephshoeve met brevierende
Dominicaan

Post uit Langenboom

periode: juli en augustus 1949

Langenboom bevrijd …

de bevrijding en oa generaal Dempsey

december 2004
Post uit Langenboom

periode: september en oktober 1949

Aanleg grindweg Langenboom - Zeeland

rond 1850 een steeds grotere behoefte aan een
weg van 't Huukske naar Zeeland

Emigratie 1947

emigratie van de gezinnen: Toon Daamen en
Drika Hendriks en hun 13 kinderen uit de
Langstraat. Zijn broer Jan Daamen en Dorke
Klerkx met 11 kinderen Vooroventje Zeeland

Langenboomseweg 140; Emons

foto; het huis met de groene pannen

april 2005
Help, De Dellen" verzuipt

Afwatering van het natte gebied de Dellen, het
elkaar dwars zitten van twee gemeente.

Vervolg: Emigratie 1947

eerste brief Doortje Daamen na aankomst in
Canada. Brief van Jan Daamen uit Canada

Post uit Langenboom

periode: december 1949 en januari 1950

Boerderij Nol Toenders, Dorpsstraat 22a en 24 foto; nu v Bakel en Siroen

5

2

juli 2005

Post uit Langenboom
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De Maasstreek en de Zandkant gescheiden

Langenboom geannexeerd aan Mill. Een lange
geschiedenis

Wijk B - Langenboom 1942

adressen van oud naar nieuw

Janus v Bommel, Dominicanenstraat

foto; fietsenmaker en uiterst recht werkplaats
Toon Franken

oktober 2005
Post uit Langenboom

periode: april en mei 1950

Wijk B - Langenboom

van oude nummering naar straatnaam en
huisnummer

De Maurik, een speciale plek

Hendrik Willems en Anna vertellen

bakkerij Verkerk

foto; 50 jaar bakker Verkerk in Langenboom

december 2005

Wijk B-Langenboom

van oud naar nieuw straatnaam en huisnummer

Post uit Langenboom

periode: juni en juli 1950

Dempseystraat 16, Hartjes en Verbruggen

foto; Hartjes/ Verbruggen/ de Jong en Thelosen

Indië-ganger Theo Lukassen

het verhaal van Theo Lukassen als Nederlands
militair naar en in Indië

maart 2006
De Controls

De controls naar Langenboon en weer uit
langenboom. Rien Gremmen vertelt

Voetbalclub Excelsior

Excelsior de eertse voetbalclub in Langenboom;
't Huukske

Post uit Langenboom

Periode: augustus 1950, tevens laatste uitgave.

Dorpsstraat thv jongensschool

foto; intocht Pastoor v Ooy 1964, kijkje richting 't
pakhuis Dorpsstraat

Jeugdherinneringen: pruimen

niet pruimen als vruchten maar als genotmiddel.
Pruimtabak

juni 2006
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Dorpsstraat 17, boerderij Grad Bongers

foto; de door brand verwoeste boerderij van
Grad Bongers en de vervangende bungelow, nu
bewoond door Riek en Jan Thelosen.

Wim "de smid"

deel levensgeschiedenis Wim v Schayik, familie
en gezin

Ons kerkorgel

hoe er na 26 jaar in heus kerkorgel in onze kerk
is gekomen

september 2006
Hogeweg 1, cafe vd Hoogen

foto; van café tot woonhuis annex
meubeltoonzaal

Bert en Annie, een bijzonder paar (Bert&Annie levensverhaal Bert v. Boxtel, familie en gezin
v Boxtel)
Ons kerkorgel (2)

6

7

7

4

1

2

het orgel in de kerk en de inzet hiervoor

december 2006
Ons kerkorgel (3)

kerkorgel en foto herenkoor 1904

Herberg halfweg, smid Schoonwater,

foto; ter hoogte van Graafseweg 55

Hoe kwam Langenboom aan zijn naam?

de naam Langenboom. Helemaal zeker zullen we
het nooit weten

Inleveren vuurwapens

opbrengst inleveren vuurwapens op bevel
Duitsers 1940

maart 2007
't Huukske in vroeger tijden

Hendrik Willems over 't Huukske

meisjesschool

foto; van meisjesschool tot gemengde school: 't
Stekske

Pater Jan Hendriks

wie was pater Jan Hendriks als zoon van Willem
Hendriks en Henrica van Els uit de Gasthuisstraat

motorzegening

motorbestuurders: Jan Roefs, Bep Gerrits en
Wim v Schayik

juni 2007
Missionaris Pater Jan Hendriks

vervolg op artikel uit vorige uitgave

Eikenlaan 9 t/m 11 (v.Diepenbeek& Hendriks) foto; ooit de lagere school nu drie woningen

woensdag 22 februari 2017
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Langenboom: Zelfstandige parochie

het heeft nogal wat voeten in aarde gehad
voordat Langenboom als zelfstandige parochie
kon doorgaan

september 2007
cursus: "In het volle leven"

moedercursus in het Patronaatsgebouw

overval op boerderij

brutale roofoverval op boerderij van Frans en
Cato van Boekel, (nu Hoekstraat 12)

melkcursus mei 1948

foto met namen deelnemers aan melkcursus

En toen was er nog maar …..één

herbergen: station Halfweg, 't Hoekske, oud
Hoekje, Bakkerij Holleman, herberg Verheggen,
het lemen logement, de Zandvoort, Herberg van
Erp, Herberg Gelap, van Gaal, café v Duijnhoven,
Everardus Evers, herberg Braks, herberg van
Zeeland, Willem Jans

café Bens, boerderij Wim Jans

foto; café Bens oud-nieuw / boerderij Wim JansRabobank

december 2007

D'n eierbond

het houden van kippen, eierpakhuizen,
coöperatieven.

Kerk en klooster, oud en nieuw

foto; Kerk en klooster voor 1925 en de nieuwe
na de stormramp. Klôster inmiddels omgebouwd
tot plusserswoningen.

Een bijzondere bruiloft

1935: Jan van Erp 70 jarige vrijgezel trouwt met
Nolda Albers 26 jaar, Russendaal. Verstoring
bruiloftsmaal, weggelopen hond en ketelmuziek
ten teken dat men het niet eens was met deze
trouwerij

Soepmoord in Langenboom?

Johanna van Dinther, "geen katje om zonder
handschoenen aan te pakken". Vergiftiging en
luciferkopjes in de soep.

maart 2008
Maria van Langenboom en de kapel op Hal

alles over het wonderlijke Mariabeeldje van
Langenboom

Toestand gemeente Escharen in 1852

1852, startjaar van Langenboom; vestiging van
19 Dominicanen in een bouwvallig gebouw. Een
opsomming van gemeentelijke situatie.

Venweg 21, Toon Sommers

foto; Venweg 21, ergens rond 1965 en veertig
jaar later

Loteling Johannes Gerrits vermoord

uit de hand gelopen dorpen ruzie van jongens.
Johannes Gerrits agv stokslagen overleden. Twee
hoofdverdachten straf van drie maanden cel.

juni 2008

woensdag 22 februari 2017
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Gasthuisstraat 11, Kuipers nu HendriksKuipers

foto; boerderij aan het eind van de laan
komende vanaf de Domincanenstraat

100 jaar Boerenleenbank/ Rabobank
Langenboom

van klein huiskamertje naar bank en weer terug
naar klein kamertje

september 2008
Vierhoeksweg 20, Roefs

foto; Fam.vd Heijden-Willems B58a/ Fam. RoefsWillems Vierhoeksweg 20/ Fam. v SambeekRoefs Esdoornlaan 76

Toestand gemeente Escharen in 1852 (2)

vervolg op artikel uit vorige uitgave

Langenboom en de Ossche Bende

de Ossche bende en hoe Langenboom hiermee
in aanraking kwam

Bim-bam, bim-bam! Langenboom

lied gezongen door oa Mw. Mina SchravenHendriks en andere buurtkinderen voor pater
Hendriks ten gelegenheid van zijn 1e H. Mis in
Langenboom.

Maria van Langenboom (2)

aanvulling op vorig artikel

december 2008
Langenboomseweg woning M.van Zeeland

foto; laatste in een reeks van 6 die een
verandering moest ondergaan, jammer.

School Hooghal

opkomst van de school op Hooghal tot aan
nieuwe school Dorpsstraat, aanvulling
herinnering van Hanneke Verstraten-Braks mbt
school Hooghal, opgeschreven door kleinzoon
Frans in 1984

maart 2009
Toestand gemeente Escharen in 1851 (3 slot)

vervolg op twee voorgaande uitgaven

Waar hangen we de bus

brievenbus aan de booerderij van Wim Jans

Houten banden

Liedjes over houten banden, opgeschreven door
Tonnie Berends. Geschreven door onderduiker
Jan Burgers uit Arnhem.

Burgemeester Louis de Bourbon

de persoon "Louis de Bourbon"

Burgemeester wonen in Langenboom. Zal niet 1939, voornemen van burgemeester van
gebeuren…
Escharen Louis de Bourbon om een ambswoning
te laten bouwen in Langenboom valt niet in
goede aarde.

Kammerberg, woning vd Burgt

woensdag 22 februari 2017

foto; Kammerberg

Pagina 9 van 18

jr.gang nr_jrgng

9

9

9

10

10

2

3

4

1

2

titel artikel

korte samenvatting

Siberië

van Marienoord tot Siberië

juni 2009
Dorpsstraat hoek Thomasweg woning Wim
Emons

de verandering aan Dorpsstraat 68

Broekstenen

vanwaar komt toch die bruinrode kleur in sloten
en beken

De abdij boerderijen

de Heuf, kroondomeinen ook wel hoven of
hoeven: De logt, de Zandvoort, de Schaapsdijk
en de eerste en tweede Halve Hof op Hal

Rooms Katholieke Jonge Boerenstand

foto met namen van leden

Vergoeding, ja of nee

rivaliteit Langenboom en Mill, op sportgebied
met dit keer een iets scherper kantje in 1949

september 2009
Bedevaart naar Handel

in 2009 voor de 110 keer bedevaart naar Handel
vanuit Langenboom

Reidansclub

foto met namen van leden

woning vd Horst, Langenboomseweg

foto; adres 1936: B-111a, nu Langenboomseweg
157

Ontspanningsgebouw voor militairen

militair ontspanningsgebouw ongeveer
tegenover transportbedrijf De Klein,
Dominicanenstraat

december 2009
woning Frans v Bommel, Zeelandsedijk

foto; vervangende nieuwbouw

Kroondomeinen

vervolg op vorige uitgave

Militair ontspanningslokaal

aanvulling op artikel uit vorige uitgave

maart 2010
Hoekstraat 12

foto; Pannenhuis, hoekstr 12 oa bewoond door
fam. v Ham, v/ Sambeek en Goossens. Nu
Hennie Willems

Openbare school in Langenboom

van gemengde school naar: jongensschool en
meisjesschool

juni 2010

woensdag 22 februari 2017
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Eikenlaan 35, Tontje Lienekes

foto; Hoekje F98 nu Eikenlaan 35,

Al in oudheid bewoners in Langenboom

door aanleg gasleiding ontdekking begraafplaats
uit bronstijd

Waarom kwamen er Dominicanen naar
Langenboom

Langenboom en haar Dominicanen

Nu laet ons singen het is tijt

de postergrootte zangboeken

september 2010
Zij die u zijn voorgegaan. (01) 1918 tot en met overledenen en Spaanse griep
1919

10

4

Stormramp 10 augustus 1925

ooggetuige verslag dominicaan pater Smits:
stormramp

Campagne "de Russendaal"

Russendaal vanaf ontstaan tot heden 2010

Klompenmaker vd Cruysen

foto; Gasthuisstraat 7 eerst W.vd Cruysen, nu
Piet en Corrie de Klein

december 2010
Zij die u zijn voorgegaan. (02) 1920 tot en met bidprentjes of gedachtenisprentjes.
1924
(Gedeeltelijk; rest volgt in volgende uitgave.)

11

1

Theunissen, Maurik

foto; Familie Theunissen, Kammerbergweg 3

Kerkelijke registratie: Het 'Liber
matrimoniorum'

Trouwregister en en hieraan ontleende
statistische gegevens

Waar woonde jonkheer David in De Peel?

Zeelands gedeelte georriënteerd op
Langenboom. De Graspeel/ Langstraat
bewoners oa Jonkheer Davis Lopis de Suasso.

Familiefoto: familie vd Ven uit de Peel. Rond
1940

familiefoto aangevuld met namen. Fam vd Ven

maart 2011
Zusters Dominicanessen

Zusters naar Langenboom, inzetten voor onder
andere onderwijs

Nu Gasthuisstraat 59, woning Piet en
Jacomine van Lith -Opsteegh

foto; een juweeltje de foto van de boerderij toen
nog bewoond door Leonardus van Lith en Ardina
Klomp.

Zij die u zijn voorgegaan. (02) 1920 tot en met onder andere hoog aantal overleden zuigelingen
1924 (vervolg)
en kinderen tot 5 jaar

woensdag 22 februari 2017
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Wat gebeurde er langs de Graafseweg

De geschiedenis aan en langs de Graafseweg in
de loop van 100 jaren. Verteld de Hendrik
Willems.

Zij die u zijn voorgegaan. (03) 1925 tot en met stormramp en het leven gaat door, nog steeds
1929
een hoog aantal overledenen bij kinderen onder
de vijf jaar.
Huizen in Zuid Carolina/ Dellen/ Meren

11

11

2

3

Huizen en hun bewoners in de randgebieden van
Langenboom

juni 2011
Zusters Dominicanessen (2)

de Dominicanessen en de kleuter- en
meisjesschool

Dellenweg laatste woning, Thelosen

foto; de meest uiterlijke hoek tegen het 'Duits
lijntje"

september 2011
Zandstraat 2 & 4

foto; gebouwd Cornelis Peters Gagel, daarna
Harrie Franken, nu dubbele woning Wim
Franken, André vd Linden

Zij die u zijn voorgegaan. (04) 1930 tot en met decenium in opmars naar een volgende zinloze
1934
oorlog. Ook n og steeds een hoog kindersterfte

11

12

4

1

Klasgenoten

6e klas lagere school

Wolven in Langenboom?

angst voor en jacht op wolven in deze streek

Mariamerels; een zoektocht naar namen (1)

Jongenskoor ± 1947 t/m 1959 olv oa kapelaan vd
Idsert

De Beerse Overlaat

waterbuffer om hoge waterstand Maas deels op
te vangen ter voorkoming van dijkdoorbraken

december 2011
Rogstraat 15; familie Kuppen

foto; luchtfoto woning Kuppen en deel
achterhuis anno 2011

Joannes Adrianus van Kessel

kind, eerste begraven op kerkhof Langenboom

We gaan emigreren

emigrerende dorpsgenoten

Mariamerels; een zoektocht naar namen (2)

Sint Caecilea uitvoering en teksten op achterkant
boekje

maart 2012
Harrie van Bakel en Anna Reinen in Canada

woensdag 22 februari 2017
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Landgoed Tongelaar

onstaan Tongelaar en betekenis omgeving

Dominicanenstraat 15

foto; huis Grad Braks en daarna hun dochter
Marietje

Mariamerels; een zoektocht naar namen (3)

embleemontwerp uniform, Mariamerels-lied,
foto uitstapje koor

juni 2012
Zuid Carolinaweg 22

foto; Johannes Strik & Maria Poels/ nu Piet van
Berlicum en Truus Strik

Bedevaart naar Handel; de belofte

grappig verhaal; voor schut lopen

Nieuwe Nieuw Zeelanders: familie Hendriks

4 kinderen naar Nieuw Zeeland geëmigreerd

Klompenmaker Wim van der Cruijsen

klompenmakers familie, en beschrijven klompen
maken

september 2012

Zij die u zijn voorgegaan (05)

1935 tot en met 1939

Difterie epidemie in Langenboom

uitbraak difterie en haar gevolgen

Die dappere Gerritsma

briefbesteller Geritsma en landloper Gerardus
Janssen

Nero, een held in de catacomben

beschrijving opgevoerd toneelstuk

Eerste telegraaf- en telefoonkantoor

1918 telefoon- en telegraafkantoor Verstegen
Dorpsstr. 30

foto's met aanvullende tekst fam. Hendriks
Gasthuisstraat 8

familiefoto's ontvangen via Marius Hendriks

Gasthuisstraat 8

foto; woning Frans Hendriks

toneelgezelschap

27 personen uit Langenboom

december 2012
Piet en Miet van Dijk

woensdag 22 februari 2017

levensloop Piet van Dijk en Miet Nabuurs bijna
63 jr getrouwd
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Doorgangskamp Indië-gangers

ter voorbereiding uitzending naar Indië

Weerbericht

1917, weerbericht KNMI, J.v.Kuppevelt

Dorpsstraat 38

bewoning Dorpsstraat 38

Dorpsstraat 38

foto; Dorpsstraat 38 v Schayik, zie ook pagina 20

Koos Verstegen bij CHV

Koos Verstegen werk en hobby

maart 2013
Grad en Marie Siroen emigreren

1e deel emigreren

gascel op de heide

bestrijden van huidaandoeningen bij koeien,
schurft

Mariamerels: een zoektocht naar namen (4)

4e en tevens laatste deel met gevonden namen

Dorpsstraat oud en nieuwbouw

foto; Dorpsstraat verleden- en tegenwoordige
tijd

juni 2013
Schaakclub opgericht

nav krantenbericht: schaakclub DEVO; opgericht
1953

familie P.Cuppen - M.Verberk

gezinsfoto ± 1945 namen ouders en kinderen

Zeelandseweg 25

foto; boerderij vervangen door hedendaagse
woning

Grad en Marie Siroen in Canada

geëmigreerd naar Canada

200 jaar na invoering van de 'Burgerlijke Stand' geboren tussen 1811 en 1820

de Stormvogels

13

3

krantenbericht; oprichting motorclub 'de
Stormvogels'

september 2013
raadsverkiezingen vóór 1942

woensdag 22 februari 2017

Langenboom nog gemeente Escharen
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L'boom- roerige jaren 50 - emigratieverhaal

fam Hofmans/Siroen/vBommel/Bastiaans

Gasthuisstraat 45

foto; hoewel vermeld PW, is foto aangeleverd
door TE

december 2013
in en rond Huize Hofmans Langenboom

bijdrage geschiedenis fam Hofmans Dorpsstraat
42

Dansles in 't Huukske

foto 1963 cursisten en hun namen.

van café 't Huukske tot Verwennerij

foto; hoewel vermeld PW, is foto aangeleverd
door TE

maart 2014
200 jaar Burgerlijke Stand (2)

huwelijken periode 1811 tot en met 1819

Zelatrices

vrouwen die donatiegelden ophaalden, korte
beschrijving en namen bij foto

De Kuilen: Wereldberoemd

vondsten zandafgraving Kuilen oa: haaientanden,
tanden, halswervels, fossielen

Esdoornlaan

foto; Esdoornlaan ± 35 jaar terug onbebouwd

Berdina Kerkdeur

vondelinge met achternaam waar ze gevonden is.

juni 2014
de Wis sportzaal

foto; paterstuin wordt plek voor sportzaal

de dorpswinkel in Langenboom

de winkel van Cato Hofmans

waar moeten de woonwagens staan

woonwagen kamp Graafseweg en Dijkweg

september 2014
Het volle leven

huwbare dames en retraite. foto en namen Piet,
deel tekst Toon

Miet van Krijl -van Kessel

beschrijving levensloop Miet v Kessel

de dorpswinkel van Cato Hofmans (2)

kijkje in het bezig zijn een winkel te runnen

woensdag 22 februari 2017
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boerderij-bankgebouw-appartementen

foto; boerderij Jans, Rabo, d'n Tip

december 2014
Lize Verstegen - van Sambeek

café 't Huukske, kasteleinsvrouw

woning Vierhoeksweg nu Esdoornlan

foto; woning oa Hanneke en Martei Straatman,
nu Peter Prinsen en Mia van Boekel

… en hen op ene glas wijn geregaleerd.

potverteren van pater van Kessel ± 1878

Pannenhuis - Landgoed "de Rustendaal"

het pannenhuis, landgoed nabij 't huidige
Huukske

maart 2015
Boerderij Vollenberg Maurik

foto; verbouwde boerderij Vollenberg nu fam.
Vlek

oorlogsbeleving en gevolgen bij huize Hofmans verhalen uit en over oorlogsperiode
Langenboom, specifiek fam. Hofmans.

Korfbalclub "Irene"

15

15
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Langenboomse korfbalclub 1944 - 1957

juni 2015
kleine overtredingen

overtredingen die tot een rechtzaak hebben
geleid 1853 - 1905

woning Zeelandseweg fam. Jans

foto; in 1932 gebouwd door Johanna Franken ,
gekocht in 1950 door Harrie Jans

belevenissen familie Hofmans-2

familie en dorpsverhalen & oorlogstijd

september 2015
Jong Nederland-De Rakkers

oprichting St. Thomasgilde 'de Rakkers'

Maurikstraat 10

foto; Onder andere bewoond door Koos vd
Linden, later door Raaijmakers.

Noodgemeenteraad 1945

tijdelijke gemeenteraad rijdens en even na de
bezetting

december 2015

Zeelandsedijk 40

woensdag 22 februari 2017

foto; wederopbouwboerderij Driek vd Heijden,
Piet vd Heijden, zoon Eric
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Zo was 't, zo heurde 't

verandering in gebruiken nu t.o.v. toen

Toen ik het als ..

Een wedren die door pater Zegers afgekeurd
(verboden) werd

foto uitstapje RKJB tussen 1938 en 1945

gezocht wordt naar namen van personen op foto

De leerlingen van schooljaar 1866 op Hooghall leerlingen in dat jaar, hun aanwezigheid en wie
waren het

16

16

16

16
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maart 2016
bedrijvigheid in de Dorpsstraat

winkels in de Dorpsstraat jaren 50-60

Dorpsstraat 43

foto; bewoners: Nicolaas Manders, Harrie vd
Wijst & Nellie Habraken, huidige: Bert vd Heuvel
& Antonia vd Boom

de leerlingen van het schooljaar 1866 op
Hooghall - (2)

kinderen en onderwijs lagere school

juni 2016

Dempseystraat 4

foto; woning Harrie Bongers & Gien Meggelaars
gesloopt; stukje woning Marius en Jeanne vd
Burgt

bedrijvigheid Dorpsstraat (-2)

bedrijven: v. Schayik, slachters Verstegen, school
meister Arts, Sparwinkel v Gaal

De omgekomen militair

militair gesneuveld inval Duitsers, begraven
kerkhof Langenboom

De leerlingen van het schooljaar 1866 op
Hooghall (3)

diverse namen in relatie school

september 2016
evacuatie 10 mei 1940

Artikel aangepast door Toon Ermers, beschrijving
wijkverpleegtster begin oorlog

de leerlingen van het schooljaar 1866 op
Hooghall (4)

present & absent van school, en nazaten van
deze leerlingen

Schaapsdijkweg 15

foto; v Duijhoven-Jordens/ Bardoel -v
Duijhoven/ -v Leuken -de Klein

bedrijvigheid in Langenboom (3)

artikel deels aangevuld door Toon Ermers /
Dorpsstraat tegenover voorheen café v
Duijnhoven

december 2016
Bedrijvigheid Langenboom (4)

woensdag 22 februari 2017

Postkantoor met Walter Bogie en Marie, Kobus
en Mina Arts-Cuppen, (artikel mmv Toon Ermers)
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De drieling

Familie Albers, wijkzuster Maria Hoenselaar doet
verslag, o.a. stadse dame

Hogesteenweg 14

foto; woonhuis/boerderij Piet&Annie v LithWillems, voorheen; Bert&Fien v Lith Willems

De leerlingen van het schooljaar 1866 op
Hooghall (5)

diverse toenmalige leerlingen uitgelicht

woensdag 22 februari 2017
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