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Van Betje Olie & Antoon v.d. Berg
tot dieren speciaalzaak Annie & Nico v.d. Berg
ofwel12S jaar Van den Berg in Rosmalen

Jo Versteynen
Van Jo Versteynen, nota bene niet eens lid of abonnee van onze vereniging, kreeg ik
dit lijvige artikel. Het moet hem heel wat uurtjes gekost hebben. Niet alleen het schrij
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ven, maar zonder twijfel ook de jacht op foto's en al het andere materiaal dat U hier
bij zult aantreffen. Door andere drukke werkzaamheden verhinderd slaagde ik er niet
in hem als lid in te lijven bij onze vereniging. Wat de naaste toekomst betreft, heeft hij
me al wel beloofd een tweede artikel te zullen schrijven. Misschien zijn er onder onze
leden, hierdoor geprikkeld, mannen of vrouwen die zich ook geroepen voelen de redac
tie met een artikel te ve"assen. En Jo kunnen we alleen maar hartelijk bedanken voor
dit zeer lezenswaardige en goed gedocumenteerde schrijven (H.Coppens).

Op 1 juli 1996 was het 1 2Yzjaar geleden dat Annie en Nico v.d. Berg de dierenspe
ciaalzaak overnamen van de ouders van Nico, te weten Jan en Sophia van den
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Berg. Een goede reden om eens dieper in te gaan op de geschiedenis van dit echt
Rosmalense familiebedrijf.
2
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Op 24 augustus 1813 wordt in Rosmalen Johannes v.d. Berg geboren. Hij is de
zoon van Gerardus v.d. Berg en Johanna Langenhuyzen. Rosmalen is in die dagen
een armzalig dorpje van een kleine 1500 inwoners. Ondanks de schrale en weinig
vruchtbare zandgrond en de bijna jaarlijkse kans op overstroming door de nabijge
legen Maas, blijft de jonge Johannes in Rosmalen wonen. Dit blijkt uit een certifi
caat van de Nationale Militie, waarin staat dat Johannes in de gemeente Rosmalen
is ingeschreven onder trekkingsnummer 20 van de lichting 1832 en dat hij na 7 ja
ren dienst "Behoorlijk uit de dienst is ontslagen".
Hij is dan wel in Rosmalen blijven wonen, maar op 'n bepaalde leeftijd toch wat
gaan rondneuzen in de omliggende dorpen. In Nuland ontmoet hij dan op zeker
moment ene Catharina Kerkhof (1-11-1805) en zij besluiten om op 23 mei 1841 sa
men in het huwelijksbootje te stappen. Johannes is dan arbeider en Catharina
dienstmeid
van beroep.
Verder is uit
de trouwakte
nog op te
maken dat
"de bruide
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gom,
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Uit dit huwelijk wordt op 20 september 1843 te Rosmalen Antonie van den Berg
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geboren.
Antoon v.d. Berg - Elisabeth v. Baardwijk

De jonge Antonie verliest al op vijfjarige leeftijd zijn moeder en groeit verder op
in Rosmalen, dat dan Rosmalen zo'n 1900 inwoners telt. Ook Antoon wordt inge
schreven voor de Nationa
. .
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vervolgens bij de loting is
ten deel gevallen No 24,
dat, buiten oproeping ge
bleven zijnde, hem tot
geene dienst heeft ver
pligt".
...
Ondertussen is in de na
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.
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-afkondiging van het voorgenomen huwelijk heeft plaatsgevonden in Den Bosch en Rosmalen op de
"Zondagen den elfden en den achttienden Mei 1873";
-de vader van de bruidegom "Visscher" is van be roe p;
-de vader van de bruid koopman is in aardewerk;
-"en hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan de verschenen personen
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en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons, den bruidegom, de
bruid, den vader der bruid en getuigen, verklarende de vader des bruidegoms en
de moeder der bruid door ongeleerdheid niet te kunnen schrijven noch hun naam
teekenen".
Het jonge paar vestigt zich in Rosmalen, dat in 1873 is uitgegroeid tot ongeveer
2850 inwoners. Elisabeth ziet als dochter van een koopman wel mogelijkheden voor
een winkel in deze weliswaar arme, maar toch groeiende gemeente. De eerste jaren
zullen zeker moeilijk zijn geweest, temeer daar drie jaar na hun vestiging in Ros
malen hun dorp wordt getroffen door een grote overstroming, welke veel ellende
en armoede veroorzaakt ( 1876Y. Antoon en Elisabeth laten zich echter niet uit
het veld slaan. Antoon handelt in veevoeders zoals maismeel, gerstemeel, rogge,
sojabonen e.d. en Elisabeth verkoopt in haar winkeltje, vermoedelijk toen al in de
Dorpsstraat op de plek waar nu de winkel van Multihouse is gevestigd, allerlei

Staand v.l.n.r.: Cor, Gerrit, Anna, Wies. Zittend v.l.n.r.: Sjef, Toon, Elisabeth, Marie. Anna en Sjef zijn
naar Amerika geëmigreerd.

spulletjes die toentertijd in de gezinnen nodig waren zoals zeep, bonen, erwten,
stroop, suiker, enz. Maar ook is er, in een tijd dat er nog geen electriciteit is, be1

Zie: H. de Werd, Rosmalen was een ellendig land (Rosmalen, 1982).

8

hoefte aan petroleum (in Rosmalen sprak men van bromólliej), lampolie e.d.
In deze tijd is het heel normaal dat er met levensmiddelen en andere levensbe
hoeften gevent wordt in het dorp. Zo kan men dus ook Elisabeth regelmatig met
haar handkar door het dorp zien trekken. Omdat de Rosmalense Dorpsstraat al
geplaveid is met keinderkopkes en de rest van de bestrating in het dorp niet veel
meer is dan wat ka"esporen, spat er wel eens wat petroleum over de rest van haar
negotie. Vermoedelijk heeft Elisabeth hier haar bijnaam Betje Olie aan overgehou
den.
Antoon en Betje krijgen zes kinderen, drie jongens en drie meisjes. Van deze kin
deren emigreert de oudste, Sjef, reeds begin 1900 naar Amerika. In een brief van
28 april 1926 schrijft hij o.a. dat hij en zijn vrouw Nel v.d.Pas het goed maken en
zelfs al wat dollars hebben kunnen sparen. Begin 1920 vertrekken ook nog Cor v.d.
Berg, getrouwd met een zekere Anna? en Anna v.d.Berg, die met Piet van Nuland
(Piet Pap) is getrouwd, naar Amerika. In een brief, gedateerd 10 september 1926,
verzoekt Anna haar broer Gerrit om bij de burgemeester of de pastoor even te re
gelen de geboortedata van hun kinderen met drie jaar te vervroegen, zodat ze op
papier oud genoeg zijn voor het krijgen van een vergunning om in de U.S.A. te
werken. Uit de aanhef van deze brief ("Dierbare Vader, Broeder en Zuster") blijkt,
dat Elisabeth van Baardwijk is overleden.

Gerrit v.d. Berg - Sientje v.Herpen

Gerrit v.d. Berg wordt ge
boren op 13 maart 1885
als vijfde kind van Antoon
en Elisabeth. Rosmalen is
nog steeds groeiende en
telt in dat jaar zo'n 3000
inwoners. Gerrit emigreert
niet, zoals zijn broers en
zuster, maar gaat als jong
ste zoon zijn vader helpen Gerrit v.d. Berg en Sientje van Herpen.
met de steeds groeiende
veevoederhandel en de boerderij. Op 17 september 1912 trouwt hij met de Rosma
lense Sientje van Herpen ( 16-9-1887). Zijn beide andere zussen trouwen met Ros
malense mannen, te weten Marie met Toon de Laat en Wies met Willem van Her
pen, een broer van Sientje. Enkele jaren na hun huwelijk neemt Gerrit de zaak van
zijn vader, die ondertussen al in de zeventig is, over.
In die jaren heeft Rosmalen al een inwonertal van tegen de 4000 en het stoken van
steenkool is in opkomst. Een goede reden voor de zakenman Gerrit om naast het
9
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veevoeder ook te gaan handelen in steenkool. Zo ontstaat de firma:

G.

v.

d. BERG

ROSMALEN.

HANDEL IN STEENKOLEN
EN ALLE SOORT VOEDERARTIKELEN.
;

Sientje neemt de zorg voor het kruidenierswinkeItje voor haar rekening, dat mooi
centraal gelegen al jaren een bekende plek is, waar allerlei artikelen te koop zijn.
Sommigen onder ons zullen zich nog wel de reklameplaten van Persil en Erdal kun
nen herinneren, die jarenlang de voorgevel van het huis gesierd hebben.

Staand: Wies, Krien, Sientje, Gerrit en Tom. Gehurkt: Betje en haar kinderen en Mien.

Via de zijkant van het huis kom je in de winkel, waar zeep, suiker, zout, bonen,
snoep en al dat soort dingen te koop zijn. In het achterhuis is de stal voor de koei
en en natuurlijk voor de paarden, die nodig zijn voor het transporteren van de
steenkool en veevoeders naar de klanten. Ook Gerrit en Sien krijgen in de begin-
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Stamboom Fam. Van den Berg
Johannes
van de Berg
geb. 24-8-1813
pI. Rosmalen
Getrouwd

23-5-1841

x

Rosmalen

Catharina

Kerkhof
geb. 1-11-1805
pl. Nuland

Antonie
van de Berg
geb. 20-9-1843
pI. Nuland

Getrouwd

23-5-1873

x

Vl"

Elisabeth
van Baardwijk
geb. 14-1-1849
pI. Vlijmen

I

I

I

Sjef

Marle

Wies

I

I
Cor

I

I

Gerrit v. d Berg
geb. 13-3-1885
pI. Rosmalen
overl. 6-3-1966

Anna

--- ----------

X

Getrouwd

17-9-1912

I
Toon

x
Sophia Steenbek
kers
geb. 29-7-1919
pI. Maren-Kessel

I

I
geb.

I
Wies

I

I

Cor

Mien

Niro v.d. Berg
geb. 28-4-1954
I. Maren-Kesse

Peter

Querien

Getrouwd

9-10-1946

I

27-10-1948

I
Beth

I

Huub

Elisabeth
geb. 25-9-1947
overl. 28-9-1949

I

I

Jan v.d. Berg
geb. 4-4-1916
pI. Rosmalen
overl. 6-12-1994

�

Gerard

geb.

25-10-1950

I

1

Harry

geb.

23-2-1952

I

p

x

geb.

Getrouwd

Annia v. Bilsen
geb. 6-8-1947

7-6-1974

pI. Schijndel

J

Jo1anda
geb. 31-8-1976
pI. Den Bosch

I
I
Chantal
geb. 13-7-1980
pI. Den Bosch

5-12-1955

I

Sophia

geb.

\3-5-1957

Gretje Pennings, Jan v.d. Berg en Louis van Herpen.

periode van hun bedrijf te maken met een ernstige watersnood in Rosmalen. In
1920 wordt Rosmalen namelijk weer getroffen door een zeer hoge waterstand.
Door de Beerse Overlaat liep de gehele polder onder. Het water staat tegen de
dijk van de Kruisstraat, Bruggen, De Bergt en Den Hennist tot aan Herven en Or
then. Op Den Hennist en Bruggen breekt tenslotte ook nog de dijk door, waardoor
de boerderijen daar onder water komen te staan. ALs het kort daarna nog streng
gaat vriezen, kan er 's avonds door de jongelui op het ijs, dat de hele polder be
dekt van Orthen tot Oss, gedanst worden bij muziek van een Monika (accordeon).
Maar het leven van Gerrit en Sien gaat verder. Hun eerste kinderen van de totaal
zeven zijn ondertussen geboren en de zaken gaan steeds beter. AI snel worden de
jongens, als ze wat groter worden, ingeschakeld bij de werkzaamheden. Vooral hun
tweede zoon Jan voelt wel wat voor de zaak en later ook zijn jongere broer Cor
en de jongste Querien.
Maar dan komt de Tweede Wereldoorlog roet in het eten gooien. Voor iedereen
in Nederland breekt een moeilijke periode aan, maar zeker ook voor winkeliers en
leveranciers. Bijna geen aanvoer van grondstoffen, weinig geld bij de mensen en
veel dingen op de bon. Maar gelukkig komt ook aam deze periode een einde met
de bevrijding van Rosmalen op 23 oktober 1944. Het huis aan de Dorpsstraat is
gelukkig gespaard gebleven, alleen de ruiten zijn kapot en, wat het voornaamste
is, niemand van het gezin is gedood door het oorlogsgeweld.
Begin november 1944 staat er plotseling een engelssprekende jongen bij Gerrit en
Sien voor de deur. Na enig heen-en-weer-gepraat en het inschakelen van de rede16

lijk engelssprekende oudste zoon Antoon begrijpt Gerrit dat de vreemdeling de
zoon van zijn naar Amerika geëmigreerde broer Cor moet zijn. De beide zonen
van Cor, Tonyen Jack, hebben zich aangemeld bij het Amerikaanse leger om Eu
ropa mede te gaan bevrijden. Als Tonymet een aktie in Den Bosch is beland, her
innert hij zich de verhalen van zijn vader en gaat hij op zoek naar de geboorte
plaats van zijn vader. Ome Gerrit is wel blij verrast deze jongen te zien, maar heeft
wel behoorlijk de pest in dat ze die verrekte jong in Amerika nog geen fatsoenlijk
Rosmo//es leren. Nu moet alles via een tolk en dat vindt hij niet zo leuk2• Sientje
overlijdt op 4 augustus 1964 en Gerrit op 6 maart 1966.

Jan v.d.Berg - Sophia Steenbekkers

Jan van den Berg -wie kent hem niet in Rosmalen- wordt in Rosmalen geboren op
4 april 1916 als tweede zoon van Gerrit en Sien, kort nadat vader Gerrit de zaak

Harmonie St. Cecilia vóór 1940.

van zijn vader heeft overgenomen. Zoals reeds vermeld, moet Jan al vroeg helpen
2

Zie ook: A. Hermens, Rosmalen in de vuurlinie (Rosmalen, 1992).

17

bij het vele werk in de steeds groeiende handel in veevoeders, steenkool en op de
boerderij. Maar naast het werk heeft ook het verenigingsleven, dat zachtjes aan in
Rosmalen op gang komt, de aandacht van Jan. Als in 1922 de harmonie St. Cecilia
wordt opgericht, is Jan nog te jong, maar vijf jaar later, op elfjarige leeftijd, meldt
hij zich aan bij deze vereniging, die hij zijn leven lang trouw zal blijven. Na de oor
log is Jan een van de eersten om St. Cecilia weer moed en leven in te blazen. Zelfs
als dirigent staat hij zijn mannetje als het nodig is.

1-

Jan V.d. Berg als dirigent. Muziek op De Misse. Voorheen Soos Satisfaction, nu De Coelenborgh.

Als Jan begint mee te werken in de zaak, moet alles uiteraard nog met paard en
kar getransporteerd worden. De kolen worden met wagons aangevoerd op het sta
tion in Rosmalen. Daar worden de wagons gerangeerd op het zijspoor en hebben
de handelaren enkele dagen de tijd om de kolen -nootjes, eierkolen, cokes en an
traciet- over te laden om thuis op te slaan, of om rechtstreeks naar de klant te
brengen. Dat zijn dan meestal de grote klanten, zoals b.v. Coudewater. De kolen
die thuis worden opgeslagen, worden later in zakken afgewogen en zo bij de klan
ten afgeleverd. Het veevoeder wordt meestal in zakken of kisten geleverd. Zo'n zak
weegt wel 50 kg. Gemakkelijk werk is het dus geenszins. In de oorlogstijd heeft Jan
zijn toekomstige vrouw leren kennen. Het is de dochter van een caféhouder/boer
annex veerman uit Maren-Kessel, namelijk Sophia Steenbekkers (29-7-1919). Als
Rosmalen een jaar bevrijd is, besluiten zij te trouwen en gaat het jonge paar in
18

Mogen wij de kracht vinden om in haar geest verder
te leven en kracht putten uit de gedachte dat zij ver
der leeft binnen de gastvrijheid van God, bron-van
alle-leven.

Uw medeleven en vriendschap in deze dagen
waren voor ons een grote steun. Wij zijn u daar
oprecht dankbaar voor.
Jan van den Berg.
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

,
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Dankbaar blijven wij ons herinneren

Sophia Huberdina van den
Berg· Steenbekkers
echtgenote v a n

Johannes van den Berg
Geboren te Alem, Maren en Kessel op 29 juli
1919. Overleden te 's-Hertogenbosch o p 10 juli
1989, nog gesterkt door de H.Sacramenten.
Op 14 juli 1989 hebben we in een plechtige

requiemmis afscheid van moeder genomen,
waarna we haar te ruste hebben gelegd o p de
begraafplaats Oude Baan te Rosmalen.

Zo plotseling ging moeder van ons heen. We hebben
er nauwelijks woorden voor, we voelen ons leeg en
machteloos. Ondanks onze leegte, ons verdriet enons
gevoel van machteloosheid blijven wij achter met
dankbare herinneringen.
Fie, zoals iedereen haar kende, was een

VTOUW

met

een zacht en openhartig karakter, een lieve echtge
note, moeder en oma. Met enorm veel energie en lief
de heeft moeder haar levenstaak vervuld.
Moeder had een oprechte belangstelling voor het wel
en wee om haar heen. Gemakkelijk gaf ze een be
langstellend woord, een helpende hand of een war
me glimlach. Dat deed je dan goed, daar kon je mee
verder. Het waren capaciteiten die moeder in zich
had en gemakkelijk gaf.
Moeder was een VTOUW die geweldig trots was op haar
Jan, met wie ze intens gelukkig en kameraadschap
pelijk leefde, zoals ze ook zo trots was op haar kin
deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Er
voor zorgen dat vader en haar kinderen het zo goed
mogelijk naar hun zin hadden, was haar lust en haar

leven. Zij voelde zich een echte moeder als haar hele
gezin thuis was. Dan kon ze zorgen en koken voor ie
dereen. Haar gastvrijheid was zo echt.
Moeder was een gelovig mens. De Maria-maand had
voor haar een grote betekenis. Nu is moeder op reis
gegaan naar haar Schepper, waarin ze een grenze
loos vertrouwen had.
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Maren-Kessel wonen. Zij krijgen ook zeven kinderen, vijf jongens en twee meisjes,
die allen daar worden geboren. De twee meisjes vormen het begin en het einde van
het zevental. Helaas wordt het oudste meisje, Elisabeth geheten, maar twee jaar
oud.
Elke dag rijdt Jan op en neer tussen Rosmalen en Maren. Maar kort voor de ge
boorte van zijn jongste kind slaat het noodlot toe. Jan heeft een motor aangeschaft
om vlugger heen en weer te kunnen rijden, maar op een zekere dag vliegt hij bij
de Blauwe Sluis met zijn motor uit de bocht. De gevolgen zijn verschrikkelijk. Zijn
been moet geamputeerd worden. Voor lange tijd of misschien voor altijd arbeids
ongeschikt. En bovendien, wat hij heel erg vindt, Sophia staat overal alleen voor
en dat in de laatste periode van haar zwangerschap. Maar ook deze moeilijke peri
ode weten Jan en Sophia door te komen. Alleen moeten er in korte tijd enkele be
langrijke en ingrijpende beslissingen genomen worden. Jan krijgt een kunstbeen
aangemeten, maar komt plotseling voor de keuze te staan: of het café met boerde
rij van zijn schoonvader in Maren-Kessel overnemen, of verder gaan met de zaak
in Rosmalen. Jan en Sophia kiezen voor Rosmalen en kopen meteen ook het huis
tegenover Gerrit en Sientje aan de Dorpsstraat 28, dat te koop staat. Dit huis met
zijn grote binnenplaats voor de kolenopslag, heeft gestaan waar nu de ingang van
de Vreeburgpassage is. Voor het vervoer wordt overgestapt naar vrachtwagens en

De winkel aan de Dorpsstraat.

enkele jaren later neemt Jan de zaak van zijn vader, die ondertussen zo'n 75 jaar
oud is, over.
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Er worden wel een aantal veranderingen doorgevoerd. Het knusse kruidenierswin
keltje verdwijnt, Cor gaat zich toeleggen op de olie- en benzinehandel en Querien
komt bij Jan in dienst. Samen gaan ze zich toeleggen op de handel in brandstoffen,
granen en zaden. Maar ook hierin zal snel verandering komen. Eind zestiger jaren
doet het gas zijn intrede en wordt ook Rosmalen aangesloten op dit net. Het ge
volg is dat in veel gezinnen de oude vertrouwde kachel verdwijnt en de kolenhok
ken worden afgebroken. Dus is Jan v.d.Berg genoodzaakt zijn bedrijf aan te passen
aan de nieuwe tijd.

Er wordt gekozen voor de handel in granen, zaden en kunstmeststoffen t.b.V. de
steeds groeiende boerenbedrijven. Bovendien wordt een bescheiden begin gemaakt
met een kleine dierenspeciaalzaak, omdat steeds meer mensen dieren gaan houden
als hobby, zoals volièrevogels, konijnen, kippen en cavia's. Al deze dieren moeten
ook eten en daar zit een behoorlijke groei in. Ook de sportvisser heeft zijn hengel
en andere attributen nodig. Veel ruimte is er niet in de winkel aan de Dorpsstraat
28, maar het is er wel altijd gezellig.

Nico v.d. Berg - Annie van Bilsen

Als Jan v.d. Berg in 1976 ziek wordt en er hulp nodig is in de winkel, is het Nico
21

die zegt: " Nou vader, ik wil wel een paar weken helpen, maar niet langer..." Het
is dus wel iets langer geworden. Rosmalen heeft dan pas haar 20.000ste inwoner
begroet (december 1974) en is van het kleine dorpje uit de tijd van Betje en An
toon uitgegroeid tot een groot dorp.
Nico, geboren in Maren-Kessel op 28 juni 1954 als vijfde kind van Jan en Sophia,
heeft, voordat hij zijn vader gaat helpen, al wat ervaring opgedaan in de bedienen
de sector. Hij heeft een tijd gewerkt bij bakkerij Verbiesen aan de Oude Baan als
bezorger. Daarna is hij overgestapt van het brood naar de aardappelen en is hij
friteszaak De Luifel in de Dorpsstraat gaan runnen. Ondertussen is hij op 7 juni
1974 in Schijndel getrouwd met Annie van Bilsen en daarna hebben ze zich in Ros
malen gevestigd.

Zittend: Sjaak Westerlaken, 100 Nuland, E. Coppens, Past. v.d. Meyden, Willem Langens, ?, Fr. Cop
pens, H. Coppens. Middelste rij: Gret v.d. Berg, A1bert Coppens, H. v.d. Biezen, A1bert Coppens, ?,

H. Heijmans, Joh. Coppens, G. Heymans, Henk Coppens, M. Hanenberg, Torn van Pinksteren, F. de
COr!. Bovenste rij: H. van Uden, M. Voets, L. v.d. Dungen, G. Coppens, W. Coppens, Herman Cop
pens, Sjef v.d. Bieze.n, ? v. Schayk, Cor Coppens, los Dollevoet.
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Als Nico een paar weken in de winkel van zijn vader heeft geholpen, krijgt hij zo'n
plezier in dit werk, dat hij besluit per 1 januari 1977 bij zijn vader in dienst te tre
den. Zijn oudste dochter Jolanda is intussen geboren en Nico heeft met de dieren
speciaalzaak een 'normale' dagtaak, terwijl hij in De Luifel altijd 's avonds en in
de weekeinden aan het werk was.
Nico ziet wel wat in de branche van dierbenodigheden en levende have. Lag vroe
ger de hond als waakdier op het erf, in deze tijd wordt het dier steeds meer als
huisgenoot gezien. De dieren mogen ook delen in de toenemende welvaart en er
worden allerlei attributen aangeschaft om het de beestjes naar de zin te maken: lig
manden voor de hond, krabpalen voor de kat, luxe vogelkooien voor de kanarie of
parkiet. Naar al deze artikelen is vraag en Jan en Nico spelen hier goed op in.
Als begin 1983 de broer van Nico, Gerard, met zijn autobedrijf, dat op de binnen
plaats is gevestigd, naar Hintham verhuist, wordt het aantal vierkante meters win
kelruimte flink uitgebreid. Op 1 januari 1984 nemen Annie en Nico de zaak van
zijn ouders over en is de vierde generatie-Van den Berg aan het roer. Sophia over
lijdt op 10 juli 1989. Ondertussen is het gezin van Annie en Nico uitgebreid met
hun tweede dochter, Chantal geheten, en moet Annie haar tijd verdelen tussen
haar gezin en de winkel.
Maar dan begint de uitbreiding van Rosmalen hun parten te spelen. Aan de voet
van de oude St.-Lambertuskerk moet een groot winkelcentrum verrijzen. De jon
gensschool en wat aangrenzende bebouwing zal hiervoor gesloopt moeten worden.
Bij die aangrenzende bebouwing behoort ook het pand en de winkel op Dorps
straat 28. Wat nu? Elk voorstel van Nico voor een ander onderkomen voor zijn
winkel wordt door de gemeente afgewezen. Dan toch dat echt-Rosmalense bedrijf
sluiten?
Even lijkt het erop, maar uiteindelijk wordt er toch een oplossing gevonden. In het
winkelcentrum aan de Oude Baan komt het pand waarin slijterij Koper gevestigd
is, vrij en Annie en Nico zien wel mogelijkheden om hun winkel daar voort te zet
ten. Een voordeel is ook dat woning en winkel onder één dak zijn, wat zeker voor
Annie gemakkelijker is. Er is echter een probleem. Het winkeloppervlak is veel te
klein voor het grote assortiment aan artikelen. Nico vraagt en krijgt vergunning om
de binnenplaats (tuin) te bebouwen en zodoende de winkelruimte te verdubbelen.
In mei 1991 werd deze mooie 200 vierkante meter grote winkel aan de Oude Baan
3 door de vader van Nico geopend. Het assortiment is een van de veelzijdigste in
de omgeving. Men kan er terecht voor allerlei vogelvoeders in verschillende mer
ken, alles voor hond en kat, voor kippen- schapen- en varkensvoeders. Maar ook
de hengelaar vindt hier alles wat hij nodig heeft voor zijn hobby. Maar wat het
belangrijkste is, de gemoedelijke sfeer die vroeger al het kenmerk was bij Gerrit
en Sien en later bij Jan en Sophia is ook hier weer terug te vinden.
Jan V.d. Berg overlijdt op 6 december 1994 te 's-Hertogenbosch en in een bomvolle
St.-Lambertuskerk nemen zijn vele vrienden en bekenden afscheid van hem.
Hoe nu verder? Opvolgers in de mannelijke lijn zijn er niet, maar de beide doch23
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Johannes van den Berg

Dankbaar blijven wij ons herinneren

Drager van dl' eremedaille in zilver verbonden aan
de orde van Orank Nassau
slnd� 10 iuli 1989 weduwnaar van

Sophia

Huberdina

Steenbekkers

Ceboren Ie Rosmalen op 4 april 1916.
Overleden te 's-Herrogenbosch op
6 december 1994, nog gesterkl door de
H. Sacramenten der Zieken.
O p 10 december 1994 hebben wij in een
plechti ge requiemmis afscheid genomen
van vader. waarna we hem bij moeder te
ruSle hebben gelegd op de begraafplaats
aan de Oude Baan Ie Rosmalen.
Uw medeleven en vriendschap in deze
dagen waren voor ons een grote steun, Wij
ziin u daar oprecht dankbaar voor.
Kinderen, kleinkinderen en achterklein
kinderen van den Berg.
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Toen moeder vijf jaar geleden overleed,
verloren wij onze kapitein.

Nu is vader, onze stuurman, van ons weg

gegaan.

Vele mooie jaren heeft vader aan het roer

gestaan en stuurde dapper zijn gezin door

voorspoed en tegenslag. Onze stuurman
koesterde zijn kroost. Hij was een voor

beeld voor zijn bemanning.

Vader leerde ons de tOekomst met optimis
me tegemoet te zien, interesse te hebben
voor de omgeving maar vooral om door re
zenen.

Wij deelden zijn humor en zijn gezellig

heid, wat ons samen bond.

Nu is het schip aan de kade terug en defini
tief aangemeerd.

Vader wist dat hij met trOts kon terugzien

op de koers die hij gevaren had, gaf het roer

uil handen en droeg het over aan zijn kin

deren.

Vader bedankt en vaarwel, geniet van je

welverdiende rust samen met je allerliefste
kapilein.

ters van Nico staan nu al hun mannetje in de zaak van hun ouders. Jolanda is al
volledig in de zaak bezig en Chantal moet dit nog combineren met haar studie. Zij

De

huidige zaak aan de Oude Baan.

zijn zeker bek-waam om dit echt-Rosmalense bedrijf straks in de vijfde generatie
voort te zetten. " Het bloed kruipt immers waar het niet gaan kan", zegt een oud
spreekwoord; of kunnen we hier beter zeggen: "Zoals de ouden zongen, zo piepen
de jongen"?
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Waarom een heemkundekring?
U heeft zich waarschijnlijk ook wel eens afgevraagd hoe ons dorp aan de naam
Rosmalen komt, wat de oorsprong van de naam Maliskamp is en hoe Rosmalens

de naam Heijmans is. Er zijn in Rosmalen al heel wat jaren veel mensen bezig met
het beantwoorden van deze vragen. In 1989 staken zij de koppen bij elkaar en be
sloten tot de oprichting van de Heemkundekring Rosmalen.

Verenigingsactiviteiten

Binnen de Heemkundekring zijn er onder andere de volgende activiteiten:
- Regelmatig worden door de Heemkundekring lezingen georganiseerd en films,
dia's en video's vertoond. Deze bijeenkomsten zijn over het algemeen voor ieder
een toegankelijk, dus U zou best een keer kunnen komen kijken. Meestal worden
dergelijke activiteiten in De Molen en het Brabants Dagblad en op de Ros-kabel
krant aangekondigd.
- Actieve leden in de Heemkundekring houden zich bezig met onderzoek op aller
lei terrein. Daartoe hebben zij zich verenigd in werkgroepen.
- Door enkele actieve leden wordt geregeld een fietstocht georganiseerd naar bij
voorbeeld een naburige Heemkundekring of een museum.
- De Heemkundekring is bezig met de opbouw van een steeds groeiend archief
over Rosmalense mensen en gebouwen. Door verschillende leden en andere be
langstellenden wordt veel waardevol materiaal aangedragen.
- De kring heeft een tijdschrift, Rosmalla genaamd, dat vier keer per jaar ver
schijnt. Hierin kunnen de verschillende leden stukjes schrijven. Bovendien ver
schijnt, de laatste tijd een keer per jaar, het tijdschrift Rosmalla Extra.
- Bij vele activiteiten die met Rosmalen te maken hebben, is de Heemkundekring
vertegenwoordigd, zoals bijvoorbeeld bij de manifestaties van Rosmalen raakt nooit
van de kaart.

Lid - abonnee - donateur?

Met de Heemkundekring verbonden zijn kan op verschillende manieren. De mees
te mensen worden lid van de Heemkundekring, voor f 35,- per jaar. Leden kunnen
gebruik maken van alle faciliteiten die de Heemkundekring biedt en ontvangen bo
vendien het blad Rosmalla. Heeft U geen tijd of bent U om andere redenen ver
hinderd om actief deel te nemen aan de Heemkundekring, dan kunt U donateur
van de Heemkundekring of abonnee van de Rosmalla worden. Donateurs betalen
minimaal f 25,- per jaar. Ook donateurs ontvangen Rosmalla. Als abonnee ont26

vangt U vier keer per jaar het blad Rosmalla. Dit kost f 25,- per jaar, of, via een
postabonnement, f 35,- per jaar.

Ons eigen 'home'

De Heemkundekring heeft een eigen huisvesting in Rosmalen. Deze huisvesting
is in Cultureel Centrum De Bron, aan de T.M. Kortenhorstlaan, naast het Roden
borchcollege en tegenover sporthal De Hazelaar. In dit voormalige schoolgebouw
is ruimte voor vier Rosmalense verenigingen. De Heemkundekring heeft, als be
trekkelijk kleine vereniging, één eigen ruimte tot zijn beschikking. Voor lezingen
en andere activiteiten wordt echter gebruik gemaakt van de zaal, die afzonderlijk
door de verschillende verenigingen wordt gebruikt.

Als u zich wilt opgeven als lid, abonnee of donateur, dan kunt U onderstaande bon
uitknippen of, als U niet in dit boekje wilt knippen, de bon overschijven of fotoko
piëren en opsturen naar: Secretariaat Heemkundekring Rosmalen, Martinus Nij
hoffstraat 8, 5242 CV Rosmalen. U kunt zich ook telefonisch opgeven. Belt U dan
met de secretaris van de Heemkundekring, tel. (073)-5214094.

Ondergetekende,
Naam: ______ mN
Adres:

__ __ ______________ __ __ __ __ __ ______________ __ __ __ __ ___

Postcode en woonplaats:
Telefoon: ....:O�

_
__

________________________________________

(Gelieve Uw nieuwe nummer te vermelden).

o Geeft zich op als: Lid / Abonnee / Donateur*
o Wil graag meer informatie ontvangen

is door mij overgemaakt op
Het verschuldigde bedrag van f
bankrekeningnummer 18.45.43.444 (postbankrek. Rabobank 1099372).
Dmum:
*

_
______________________

Handtekening:

s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.
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Sponsors

Inhoud

De uitgave van Rosmalla extra is

1
Jo Versteynen

Van Betje Olie en Antoon v.d. Berg tot
dierenspeciaaIzaak Annie en Nico v.d. Berg

26
Waarom een Heemkundekring?

mede mogelijk door financiële steun
van (tenzij anders vermeld zijn alle
bedrijven in Rosmalen gevestigd):
Abelen

Makelaarskantoor,

BV,

Burg. Mazairac1aan 2; Van Grinsven
SanidrQme,

Raadhuisstraat

4c;

Bouwmans BV, J., Benzinestation,

Westeind 2; Van Creij & Van Hoek
BV Grond-

en waterbouw,

weg6;

Huisbergenweg

E.T.I.Bureau

Linnenbank BV, Stationstraat 13;
Eijkelenburg,

Van,

Bouwbedrijf,

Stationsplein 1; Foto Stijntjes, Mo
lenhoekpassage 5; Gloudemans BV,
W., Hintham 117; Heijmans NV,
Ver.

Bedrijven,

Graafsebaan

13;

Hoedemakers en Zonen BV, Aan
nemersbedrijf P., Hintham 68; Huij
bregts en Peters Notarissen, Hoff v.
Hollantlaan 5; Jaropa Holding BV,
J. Stienstra, Bruistensingell00, Den
Bosch; Lambermont BV Assurantie

bedrijf, A., Burg. Woltersstraat 1;
Robyto Holding BV, Biestkampweg
2; Mierlo, Advocatenkantoor van,
Pioenroosstraat 20; Modecentrum
C. van de Graaf, Dorpsstraat 10;
Pennings Bouwmaatschappij BV, H.,
Westeind 5; Pennings en Zonen
Bouwbedrijf BV, H., Dorpsstraat 4;
Piels,

Technisch

installatiebedrijf,

Friezenstraat 7; Rabobank Rosma
len,

Raadhuisstraat

Grondwerken

BV,

1;
v.,

Schijndel
Raadhuis

straat 12; Timmers BV Bouwbedrijf,
Heikampweg 6; Uden BV, Aanne
mersbedrijf A. v., V1iertwijksestr.
38c; Verbiesen, Brood- en banket
bakker J., Molenstraat 34; Verstap
pen

Handelsonderneming

BV,

Kloosterstraat Sa; Villa Fleurie, De
Driesprong; Voets Weg- en Water
bouw, Gebr., Pinksterbloemstraat 4;
V.O.F. Gebr. v.d. Plas, Schildersbe
drijf, Graafsebaan 5.

De huidige winkel van Nico v.d. Berg aan de Oude Baan, op de
lokatie waar vroeger slijterij Koper gevestigd was.

