
WIE KENT I.JIE - 3

door 01en Scheepers-van Kesse 1

In tegenstelling tot de eerste aflevering van rrUie Kent Wlerr

kÀ'aÍnen er op cle tweede diverse reacties aangaande de foto van
de farnilie op tle vliegtuigtraP.
Als eerste belde Sjef van den Elsen van de Esdonksedijk. Hii
zei: rrDat is Marie van der Wijst uit de Ibaneriit. Daar ging
ik }'roeger nee naar school. Ze trouwde geloof ik met Harrie
van Dijk uit Bakel en ze is een zuster van Ties van der Wijst t
tlie kende toch wel?rl
Mevr. Delisse uit de l{ind noemde dezelfde namen en als iaar
'ran emigratie noernde ze t957, Ze dacht dat de boerderij op de
kleine foto, de boerderij was van de faÍnilie van de Weijer in
de Broekstraat (gezien vanaf den Heuvel).
Mevr. Van Hout-van.der Wijst uit de Haag herkende de familie
Van Di.jk als zijndé familie van vaderskant.
Mewr. v.d. Biggelaar-v. Diir uít de Mortel belde en zei: rrDi.e

man op de foto is rronzenrr Andries. rnijn oudste broer. hi.i
woont in Canada ! rl

Met Ties van der lÍrijst uit de Dr. Schaeprnanstraat heb ik zelf
contact opgenomen. Die verwees ne naar zijn zus in Boekel.
want zei hij: rrDie wtt alles en die bewEErt 6k alles!'r
Dus via via naar Boekel. Van mel'r. Riek Smits-v.al. WiÈt kreeg
ik een uitgebreide brief en ik laat haar nu aan het woord:

Melr. Scheepers.

Hierbij de gegevens van dat gezin op de vliegtuigtrap toen ze
naar Canada vertrokken (voorjaar 1956). Dit gezin woonde van
1941 tot 1956 op een boerderij in Elsendorp. Ze aíjn toen
naar Canada vertrokken en gingen wonen in Rodneyr Ontario.
ons Marie is vorig jaar op 31 iuli overleden. Ze woonden toen
al een hele tijd in Rodney in een bungalow. De kinderen zijn
allemaal getrouwd en het huis uit. Ze wonen nogal verspreid.
dat heb je in Canada. Tien jaar geleden ziin wij er een keer
op bezoek geweest. Andries woont nu helernaal alleen. De kin-
deren die het dichtste bij wonen konen wel dikwijls naar huis
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naar voor hem is het toch erg noeiliik nu ons Marie dood is.
Vooral de eenzaanheid op de lange winteravonden is het erg-
stê. Ons Marie is ?4 jaal" oud geworden. Antlr ies was even oud!
De nanen op de foto zijn: Andries van Dijk, geb. 2-1-1913 te
Bakel op den Hoge Aarlel Marie van der l{ijst, gêb. 6-2-1913
in de I(ranerijt in Gemertl de kinderen v,l.n.r. Jos. Hamie.
Jan, Theo en daarvoor twee neisjes Josina en Jo, en vooraan:
Ria, Anttr6 en Elly van Dijk.
De drie kinderen op de kleine foto zi.in van llarrie van Dijk,
een broer van Ándries. die al een iaar eerder enigreerde.
Tot zover Mevr. Smits-v.tl. Wiist. Dank aan alle beLlers en
nevr. Smits voor haar uitvoerige brief.

Moeder bakt 'rkirsestreuf "
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Víe kent vie?



Deze keer hebben we een foto van een huiseli.jk tafereel uit
de kersentijtl. Moeder bakt rrstreufrr en vader en de kinderen
eten die meteen op. Zo ging dat vroeger bij ons ook.
l{ie van onze lezers kan ons iets meer vertellen over deze
leuke foto? Wie kent wie? Of nisschien zic}lzelf? BeI dan:
63324, Bíi voorbaat dank!

KAPIITELSTOKJE

Vanaf 1907 telefoon in Gemert

ÍÍt 19OT doet in cemert de telefoon zijn intrede. Op het post_
kantoor l"Iordt dan een RijksteLefoonkantoor gewestigd. Áan hetpubliek wordt daarmee dê mogelijktteid geboden tot het voeren
van interloca1e gesprêkken, terwijl particulieren konden worden
aangesloten op êên met de ha_nd te bedieoe4 telefooncentra1e.
In 191O teeft de rrNaamlijst voor den Têlefoondienst in Neder_
-larrdrt bij Gemert actrt nanren en adressen vair abonarees. Fientje
Vêrschurê had nummer één, Graan- en Kuns tme s ttra.ndel Janssentneê, Marílrus Colen drj-e, enz.
Ií 19'15 kvam pastoor poe11 in cemert. Ook hij I'ilde met de tijd
mee. De deltiende aansluiting op het lokale rret, bijgêwotg n;.dertien werd dus pastoor poe11.
De zorgvuldig in het Nederlands postmuseum te Den Haag bewaar_de landelijke telefoongidsên levelen een heel aparte Èldrage
voor de 1oka1e gê s chiedschrj. jvlng.. Zo btijkt bijv. al bet]rekke_
lijk vroe6 dit nieuvê c ommunic at ieinidde 1 toegepast tot in dêverste uithoeken van de gemee4te. Landgoêd De Dompt in Elsen_dorp heelt immetas Èummer tiên.
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