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Geachte lezer, 
 
 
“Last we forget”, “Opdat we nooit vergeten”, een leuze die wij 
hoog in het vaandel willen houden. In deze nieuwsbrief willen 
we u informeren over Crossroads, nieuwe vrijwilligers en 
nieuwe aanwinsten met een interessant verhaal die een mooi 
plaatsje krijgen in onze presentatie.  
 
 
 
 

In deze nieuwsbrief vind u: 
 

- Crossroads; 
- Pinkstermarkt Reusel; 
- Nieuwe vrijwilligers; 
- Nieuwe aanwinsten; 
- Kopij voor de nieuwsbrief. 

 
 
 
Crossroads. 
 
31 augustus j.l. was er een speciale bijeenkomst in ons 
museum georganiseerd vanuit Erfgoed Brabant. Crossroads 
presenteert oorlogsverhalen die beeldbepalend werden voor 
de toekomst. 
 

 
 
In 2019 is het 75 jaar geleden dat het grootste deel van Noord-
Brabant werd bevrijd. 75 Jaar herdenking in 75 



levensbepalende verhalen. Het is de bedoeling dat door heel 
de provincie verhalen gepresenteerd worden voor de 
bezoeker. 
 
In ons museum heeft Erfgoed Brabant een presentatie gegeven 
voor geïnteresseerden uit onze omgeving. Wij hebben we het 
levensverhaal van Joost Oppenheim gepresenteerd. Een 
belangrijk deel van zijn jonge jeugdjaren speelden zich af in 
bezet Brabant. 
 
 
Pinkstermarkt Reusel. 
 
We hebben weer met een museumexpositie deelgenomen aan 
de markt te Reusel. We ontmoeten op deze wijze altijd weer 
mensen die ons museum nog niet kennen of bezocht hebben. 
Het is belangrijk om ons museum te profileren en het zo breed 
mogelijk bekend te maken. 
Natuurlijk ook vele bezoekers die het museum kennen en nu 
eraan herinnerd worden en hopelijk het museum wederom 
een keer bezoeken. 
 
 
Nieuwe vrijwilligers. 
 
Ik wil u graag voorstellen aan Ellen Poppeliers en Mark 
Wigman. 
 
Ellen kwam als bezoeker in ons museum. Later gaf Ellen aan 
geïnteresseerd te zijn om als vrijwilliger iets voor het museum 
te willen betekenen. 
 
Mark is al lang een bekende van mij en ik weet dat Mark veel 
kennis heeft van de oorlogsgeschiedenis. Mark komt uit 
Reusel en is erg geïnteresseerd in de strijd om onze omgeving. 

 
Beiden willen zich hierbij voorstellen. 
 

 

Ellen Poppeliers. 

 
Na het bezoek aan De bewogen jaren…  
 
Het is eind juni 2017.  Op een donderdagmiddag bezoek ik 
samen met mijn man en mijn ouders  museum De bewogen 
jaren in Hooge Mierde.  We worden hartelijk ontvangen door 
John die op dit moment aanwezig.  De andere man bij hem is 
zijn schoonvader. 
 
 
 Om te beginnen krijgen we een beschrijving over het 
museum.  Achter elke vitrine die we bekijken, zit een eigen 
verhaal. De beelden, het materiaal en de opgeplakte teksten 



maken het compleet.   Zoals de mobilisatie die al in 1939 
begint.  Daaropvolgend de naderende oorlog in 1940  etc.  
Deze bezienswaardigheden in dit museum zijn niet de enigen 
dingen die me aanspreken.  De gemoedelijke sfeer en 
bovendien de vriendelijkheid van deze twee mannen. Het is 
prettig dat ze gewoon alle tijd hebben en op al je vragen 
antwoord geven.  
 
 
Ook mijn vader is al snel in gesprek met John en vertelt over 
zijn vader dus mijn opa. Die is op 10 mei 1940 gesneuveld in 
Cuijk.  Mijn vader was destijds vier jaar.  Zijn moeder  dus 
mijn oma had op dit moment de zorg alleen voor hem en zijn 
drie zussen.    
Heel heftig als je al zo jong je man en je vader moet verliezen.  
Het is een stukje familie geschiedenis. Ik vind het heel goed 
dat mijn vader en zijn zussen er  altijd goed over hebben 
kunnen praten.  Er is geen betere manier als praten om de 
ellende te kunnen verwerken.  
 
 
Tevens mijn zusje en ik als kind zijnde, heeft hij deelgenoot 
gemaakt over hoe hij het ervaren heeft tijdens de oorlog en 
natuurlijk over opa.  Hoewel mijn zusje meelevend is, zegt ze 
dat ze het allemaal te vaak heeft gehoord. Ze is verzadigd. 
‘Ons pap heeft er zo veel over verteld,’  aldus mijn zusje.  Ik 
niet! Ik kon er nooit genoeg van krijgen. Nu nog niet. De 
tweede wereldoorlog vind ik nog steeds een interessant 
onderwerp.   
 
 
Terwijl wij in het museum rondlopen, vliegt de tijd voorbij. 
We raken niet uitgekeken. Er is genoeg te zien:  zoals het 
verzet en de onderduikers, De NSB , Nederlands Indië  mogen 

er niet aan ontbreken. Bovendien is het zien van de 
Hongerwinter ook de moeite waard.  
Een prettige leerzame middag waar we vele indrukken hebben 
opgedaan.  
 
 
Alle vier vragen we ons in stilte af of we wel alles hebben 
gezien.  ‘We gaan nog een keer terug,’ zeg ik.  Aan het eind 
van de middag stappen we op.  We lopen we de deur uit. Ik 
kijk achterom.  Het witte A4tje met tekst dat op de ruit is 
geplakt, trekt meteen mijn aandacht.   Wow: ‘ze zoeken naar 
vrijwilligers.’  Waarom viel me dat niet op toen we naar 
binnen gingen….?  
Het kriebelt meteen bij mij.  Ik heb het er met Gert, mijn man. 
Hij vindt het best. ‘Dat moet jij weten. Als je dat wil doen. Ik 
vind het prima. Als je het maar leuk vindt.   Gedurende 
vakantie houdt ‘t me bezig, zal ik het kunnen. Zal ik het doen?  
Ondertussen heb ik John gemaild om te vragen wat het 
allemaal inhoudt als je vrijwilliger wil worden in het museum. 
Ik heb hem zelfs al aan de lijn gehad.  
En dan het einde van de vakantie komt ik terug naar het 
museum om te praten met John en Mary.  Ik zeg hen dat ik het 
dolgraag wil proberen om te komen helpen in het museum.  
 
 
Oeps … het wordt tijd dat ik me even voorstel.  Ik ben Ellen 
Poppeliers en ik woon in Dommelen.  Inmiddels ben ik 52 jaar 
oud.   
Mijn mannetje, Gert houdt het al 30 jaar met mij uit. Een hele 
prestatie dus.  Hij werkt bij VDL  Valkenswaard.  
 
Samen hebben we een dochter van 21: Marloes.  Zij werkt bij 
de ouderenzorg als helpende plus, maar hoopt binnenkort 
haar verzorgende  IG  te halen.  Onze zoon van 16:  Sjors zit op 



het VMBO 3e jaars. Ook hij wil de zelfde richting op als 
Marloes.  
 
 
Behalve dat ik huisvrouw en moeder ben, help ik een middag 
als vrijwilliger bij de ouderen zorg. Ik  breng koffie en thee 
rond op een afdeling voor de bewoners van De Bogen in 
Valkenswaard. Ook verzorg ik hun nagels.  Een 
vrijdagmiddag in de maand ga ik daar bloemschikken.  
 Daarnaast ga ik met vriendinnen naar het koor in 
Westerhoven.  Zin in zingen 
Verder houd ik van schrijven en ben bezig met een roman 
waarin onze familie geschiedenis is in verwerkt.  Wie weet kan 
ik dat eens gaan uitgeven. Ik hoop dat deze droom mag 
verwezenlijken.   
Hoewel ik niet veel zitvlees heb, lees ik wel graag.   
 
 
Mijn wens is dat ik in de toekomst voor dit museum echt iets 
kan betekenen. Een goede aanvulling. Het maakt niet uit. Als 
het in mijn vermogen ligt, doe ik het graag.   
Tot slot hoop ik de rest van de vrijwilligers te kunnen 
ontmoeten hier. Met Mark en Mary heb ik al kennis gemaakt. 
Een fijne ontmoeting was dit.   
 
 
Graag tot ziens! 
Vriendelijke groet, 
Ellen  Poppeliers.  
 

 

Mark Wigman. 

 
Hoi. ik ben Mark Wigman, 56, woonachtig in Reusel met mijn 
3 kinderen, waarvan de jongste in co-ouderschap. 
  
Ik werk in Eindhoven bij De Lage Landen, een 
Leasemaatschappij als Financial Support Specialist op de 
afdeling Administratie 
  
Ik ken John al vanaf de MAVO, en onlangs na een gesprek ben 
ik vrijwilliger geworden, waarbij ik nu vooral bezig ben om te 
onderzoeken hoe we het museum een nieuwe 'boost' kunnen 
geven en hoop dat mijn ideeën, inzet en inspiratie bij kunnen 
dragen dit te kunnen verwezenlijken. 
  



Ik ben 2 keer per maand op zondag aanwezig in het museum 
en hoop van mijn mede-vrijwilliger veel te leren om 
uiteindelijk zelf een goede rondleiding te kunnen geven 
  
Groetjes, 
Mark 
 
  
We heten beiden welkom en hopen dat ze zich in ons museum 
thuis gaan voelen. 
 
 
 
Nieuwe aanwinsten. 
 
 
KNIL etenspannetjes gebruikt in Nederlands-Indië. 
 
De pannetjes op de foto zijn door Jose Verhagen aan het 
museum geschonken. 
 

Jose vertelt dat ze in de oorlog het etensblikje gekocht hadden van 

een Indonesiër. Ze werden door de Jap geïnterneerd in het 

Tjihapitkamp en ze hadden niets meer. Indonesiërs hadden deze 

pannetjes gerampokt en verkochten deze, dat mocht weer wel van de 

Japanners. 

 

Jose vertelt dat vader als vliegtuigmonteur werkte op het vliegveld 

bij Batavia (nu Djakarta), vader vliegt de toestellen zelf om deze te 

testen. De afdeling werd door de oorlogssituatie verplaatst naar het 

vliegveld Andir bij Bandoeng.. Hier komt haar vader door een 

bombardement om het leven. 

Gustav Theodore Louis Zuijderhoff is overleden op 3 maart 1942 te 

Bandoeng, vliegveld Andir en ligt begraven op het Nederlands 

ereveld Pandu te Bandoeng. 

Twee broers van vader werden tewerk gesteld aan de Burma railway, 

ze overleefden deze hel. Een broer bewerkte zijn pannetje (het 

voorste pannetje) met zijn naam en een mooi reliëf. Het derde 

pannetje was van de andere broer. 

 
 

 

KNIL etenspannetjes. Linksboven het pannetje van Jose Verhagen, vooraan 

het bewerkte pannetje van een oom van Jose en rechts het pannetje van de 

andere oom. 

 
 
 
Stempelapparaat (zie foto), wellicht gebruikt in een 
distributiekantoor. 
We willen graag te weten komen wat dit voor apparaat is en 
waarvoor het diende. 
Wie kan ons helpen? 



 

Stempelapparaat 

 
 
 
Joep Verspaandonk, uit de nalatenschap van zijn vader:  
Kopieën van de brieven die in 1945 geschreven zijn door Fred 
Dyer en Jack Hickey betreffende de crash van de Dacota en 
hun verblijf bij de familie Valckx. Nu is in dit gebied de 
camping Zwartven gesitueerd. 
 
 
 
Biografie van de familie Davies. Major Lord Davies sneuvelde 
op 25 september 1944 te Reusel. 
Dit boekwerkje werd door Jan en Emma van Rijthoven- 
Lemmens meegebracht na hun bezoek aan de familie Davies te 
Wales. 
 
 
 
 

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF.  
 
Indien U informatie heeft die we kunnen gebruiken voor onze 
nieuwsbrief of misschien wel ingezonden stukken laat het dan 
weten. Dit kan op het museum, via de mailbox 
info@museumdebewogenjaren.nl of bij John Meulenbroeks. 
 
Comité van aanbeveling: 
 

- Jan Naaijkens, Hilvarenbeek. 
 

 
 
 
Met dank aan: 
 

GEMEENTE REUSEL- DE MIERDEN 
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