Thuis van Negen

“De Kapelanie straalt weer
als vanouds!

”

Kom binnen en voel je thuis
in De Kapelanie!
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DE KAPELANIE
In het hart van Meijel ligt De Kapelanie, al sinds 1752. Het oudste
pand van Meijel, dat een rijke historie kent en een Rijksmonument
is. En vanaf 2021 het thuis voor Negen. Een plek waar trots,
energie en geluk tot leven komen. Een thuis voor de spelbepalers
van Negen én voor Meijel zelf. Vol ruimte voor ontmoeting en
vernieuwing. Dat voel je zodra je De Kapelanie binnenkomt.
Iedereen is welkom, want de deur staat altijd open. De Kapelanie
brengt mensen samen, inspireert en verwelkomt.

Kom binnen en voel je thuis in De Kapelanie!
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THUIS VAN NEGEN
Negen heeft een nieuw thuis gevonden in
De Kapelanie in Meijel. Een perfecte match,
die bijdraagt aan de maatschappelijke
impact die Negen wil maken in Meijel,
maar ook daarbuiten. Negen maakt
het verschil in het leven van mensen,
door sport en bewegen. Onze energieke
spelbepalers zetten zich in om mensen,
van jong tot, oud, meer en beter te laten
bewegen. Daarbij gaan we elke dag voor
een Negen. Zo zorgen we voor energie,
trots én geluk!
SAMEN HET VERSCHIL MAKEN
We brengen mensen letterlijk en figuurlijk
in beweging. We laten kinderen meer en
beter bewegen samen met beweegmaatje
Ben Bizzie. Daarnaast is er extra aandacht
voor kwetsbare mensen zoals ouderen en
mensen met een beperking. We zorgen er
voor dat iedereen mee kan doen, op zijn of
haar niveau. Daarnaast brengen we

verenigingen in beweging. Wij activeren
hen om te vernieuwen, verbindingen te
leggen en zo te vitaliseren. Als het goed
gaat met verenigingen en inwoners, gaat
het ook goed met het dorp. Wij activeren
de verenigingen en daarmee ook het dorp
om zelf aan de slag te gaan met hun eigen
leefbaarheid en leefomgeving.
DICHTBIJ IN MEIJEL
Negen en De Kapelanie zorgen samen
voor meer beweging, ook in Meijel. Dat
doen we met het beweegteam van Ben
Bizzie Meijel. We zijn dichtbij de school,
het zorgcentrum en de verenigingen. Daar
wordt ook De Kapelanie bij betrokken; de
plek voor Meijel om in beweging te komen.
Iedereen uit Meijel is welkom om mee
te doen. De Kapelanie is een bijzonder
gebouw vol historie en dat willen we
behouden en openstellen voor heel Meijel.
Hiermee dragen wij ons steentje bij aan de
gemeenschap en het peelgeluk in Meijel,
waar Negen zelf onderdeel van is.
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HISTORIE DE KAPELANIE
Aan Kalisstraat 1-3 staat het oudste huis van Meijel, het
enige huis als rijksmonument in het dorp. Tot 1912 was
dit pand de woning voor pastoors en kapelaans van de
Sint Nicolaaskerk. Pastoor Philip Froijens, Patoor Hendrik
Sennen, Pastoor Egbert van Loon, Kapelaan Hendrik
Adriaan Mannay, Pastoor Frische en Heer van Meijel Anne
Emmanuel hertog van Cröy namen door de jaren intrek in
het pand en namen De Kapelanie flink onder handen.
Pastoor Philip Froijens begon in 1608 het doopregister
van Meijel. Hij woonde toen tegenover de Mariakapel op
de driesprong Kalisstraat - Molenstraat - (Dorps)Straat
en zes minuten lopen vanaf de kerk. Dat is ook de plaats
waar nu het oudste huis staat. De pastorie mag mogelijk
aan het begin van de zeventiende eeuw een stevig en ruim
gebouw zijn geweest, aan het einde van die eeuw waren
grote restauraties nodig. Pastoor Hendrik Sennen schreef
in 1666 nog wel, dat hij een goed huis had met tuin, schuur
en boomgaard, maar op 31 augustus 1688 kreeg pastoor
Egbert van Loon van de deken van Weert toestemming om
een stevig deel uit zijn ‘pastoorsinkomen’ te gebruiken voor
dat herstel.
Ook in de achttiende eeuw moest de pastorie regelmatig
grote onderhoudsbeurten ondergaan. In 1750 moest
men ervaren dat het gebouw te oud was. Het stortte in
en de pastoor schraapte, met toestemming van deken en
bisschop, 300 pattacons bij elkaar, deels uit de gestichte
jaargetijden deels uit eigen middelen. Daarmee kon in 1751
de pastorie helemaal opnieuw opgebouwd worden. Die
pastorie was gedeeltelijk het gebouw dat nu nog aan de
Kalisstraat staat. In de pastorie woonde van 1751 tot 1758
ook kapelaan Hendrik Adriaan Mannay, omdat bij de kerk een
nieuwe Kapelanie gebouwd moest worden. Het pand zag er
anders uit dan nu. Links was het woonhuis en rechts was het
koetshuis voor een rijtuig en twee paarden.

In 1878 werd het pand in de Kalisstraat weer stevig onder
handen genomen: de dakpannen werden vernieuwd, de
oude lindebomen aan de voorzijde werden verwijderd,
de gevels werden bezet met cement, ‘verver’ Van
Dijk verrichtte grondig verfwerk. Op 27 februari 1912
besloot het kerkbestuur de pastorie-kapelanie aan de
Kalisstraat te verkopen aan de meest biedende. Dat was
gemeenteontvanger Hendrik van Dooren, die op de plaats
van de noodkerk (nu beugelbaan) aan de Kerkstraat een
boekhandel had met antieke boeken. Hij kocht het pand
voor 2300 gulden en het kerkbestuur kon vervolgens een
brede dreef aanleggen van Kerkstraat naar klooster en
meisjesschool.
In 1919 werd het pand verbeterd en vergroot door enige
bouwvallige muren te vervangen en door van het koetshuis
een woning te maken. Vanaf 1926 vocht Maria van Dooren
ervoor om het pand op de voorlopige lijst van Nederlandse
Monumenten te krijgen, vanwege de ouderdom van het
gebouw en de bijzondere geschiedenis. Dat lukte haar
en bij de vaststelling van de lijst van Rijksmonumenten
(1968-1977) werd ‘De Kapelanie’ als enige woning in Meijel
opgenomen, naast de Sint-Willibrordusput met grenssteen
en de Sint Nicolaaskerk als ‘vanwege-monument’.
Bron: Medelo

Pastoor Frische zou volgens overleveringen bij herbouwwerk
in 1790 zelfs een schuilplaats in de kelder hebben laten
maken die vanaf de zolder via een ‘glijbaan’ bereikbaar was.
Bovendien zou hij tussen beneden en boven een vloer met
kruipruimte hebben gemaakt. Ook is bekend, dat pastoor
op 24 maart 1789 aan de heer van Meijel Anne Emmanuel
hertog van Croÿ vroeg om een renovatie van het pand, een
bakoven achter het huis, gewelfde kelders onder de kamers
rechts, een turfopslag en een washuis.
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RENOVATIE DE KAPELANIE
In de afgelopen decennia heeft De Kapelanie diverse bewoners gehad en het pand werd voor verschillende
doeleinden gebruikt, zoals woonhuis, bloemisterij en bed & breakfast. De afgelopen jaren stond het pand leeg,
totdat Negen in 2020 besloot er het nieuwe thuis voor Negen en Dorpslab van te maken. Daar was een (grondige)
verbouwing voor nodig. Met behoud van het historische en authentieke karakter van De Kapelanie is Negen
in december 2020 gestart met de renovatie. Alle ramen, muren, kozijnen, deuren, vloeren en plafonds zijn
gerenoveerd of vernieuwd. In april 2021 werd de renovatie, zowel binnen als buiten, afgerond. De Kapelanie, met
een rijke historie aan de buitenkant en vernieuwing aan de binnenkant, straalt weer als vanouds!
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HISTORIE MEIJEL IN BEELD
IN DE KAPELANIE
Om De Kapelanie nog meer historische betekenis te geven, hebben we schitterende
historische “Meijelse’ foto’s een plek gegeven. Samen met Heemkundevereniging
Medelo zijn de foto’s uitgezocht. Foto’s met een verhaal, met markante inwoners en/
of met historische gebouwen.

1920 | KALISSTRAAT
Deze foto van de Kalisstraat is vanaf de
Dorpsstraat-Molenstraat gemaakt. Links de
oude pastorie tot 1877 en tot 1912 kapelanie,
later onder andere woonhuis van burgemeesterboerenleenbankkassier - J.W. Linssen. Rechts
meubelhandel-houtzagerij Karel Otten, winkelmaalderij - J. Jaspers. Het hoge witte huis
was op het einde van de Eerste Wereldoorlog
groentedrogerij van Jaspers en uitgebrand in
1918. Achteraan in de bocht de blauwververij
van Trines.

1915 | GEMEENTEHUIS
MET SCHOOL
Links van ‘Sanders Nel’ (tussen gemeentehuis
en woonhuis/winkel van Sanders Nel door) ziet
men nog een stukje van het melkfabriekje op
de Mortel. De kinderen woonden allen in deze
buurt en waren van ‘den Brouwer’ (Janssen),
Jac Gielens en Sanders Thom.

1938 | RKMSV IN PANNINGEN
Foto eind dertiger jaren gemaakt bij een
wedstrijd om de ‘Deken Jaspersbeker’ in
Panningen.
Boven vlnr: Leo Lemmen - Piet Rooijakkers
- Coen Luijten - Sjra Ketels - Tinus Pluijm
- Graad Nijssen - Willem Nijssen.
Onder vlnr: Driekske Sonnemans - Thomas
Pluijm - J. Verstappen - Leike Basten
- Tinus Verheijen.
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1932 | DORPSSTRAAT
De Dorpsstraat in Meijel vol met spelende kinderen.
Op de achtergrond zien we de Kathedraal van de
Peel. Links onder op de foto de notenboom en het
huis van "Snijer Naares" L van Heugten. Het tweede
huis was van "Merkus Mee". Hier woonde destijds
de wed. Rooijakkers-Joordens. Later werd het huis
bewoond door een klokkenmaker. In hetzelfde pand
zou later de Anjobar, van Hans Petat en Restaurant/
bar d'Engel zich vestigen. Hedendaags zit in het
pand Restaurant Nakal. Het derde huis links op de
foto was van slagerij Lenders. Rechts voor op de
foto zien we het huis/winkelpand van Hermes Hent,
Electro Martens. Het tweede huis/winkelpand was
van de Familie Veltmans. Op de voorgrond poseren
Cis van Bussel en Truus van Deursen op de foto.

1947 | HULDIGING
WIELRENNERS
Huldiging van vijf wielrenners Piet Kessels A. Peeters - A. Philips - G. Schoren - Nic Martens.
In jacket of uniform onder andere de veldwachter Graad Nijssen - Sjra Ketels - Piet Rooijakkers Mart Pluijm.
Op maandag 17 april 1947 werd herdacht dat
Peter Laurens Sanders 25 jaar burgemeester was.
Naast de Heilige Mis en officiële onderdelen werd
er een feestprogramma met veldlopen, wedlopen
en een grote ‘fiets-wedstrijd’ (Ronde van Meijel)
georganiseerd door motorclub De Stoomfiets. Piet
Kessels won: 28 km in 52 minuten. Om acht uur
volgt de serenade van Harmonie Eendracht. Voor
het eerst na de oorlog met eigen instrumenten en
voor het eerst als harmonie. ‘s Avonds was er een
fakkeloptocht.
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1958-1959 | JONGENSSCHOOL
Klas 3 van de jongensschool met onderwijzer Wim Driessen.
Bovenste rij van links naar rechts: Ger Philipsen - Hans Lansbergen - Ger Verstappen - Leo Broekmans Ton Verheijen - Mart Heijnen - Piet Kessels - Peter van Bree - Harrie Berben - Jan van de Weerden - Huub
Hunnekens - Henk Slaats - Karel Hurkmans - Wiel Kuepers - Hans Vullers - Meester Driessen
Tweede rij van boven van links naar rechts: Jan Daems - Martien Arts - Jan Schijven - Wil Daniels - Wiel
Beckers - Jo Basten - Jo Manders - Mart Verstappen - Harrie Janssen - Jac Derks - Frans Jaspers - Jozef
Basten - Jack Weekers - Henk Nijssen - Ger Ewalts
Tweede rij van onder van links naar rechts: Jac Verschaeren - Wiel Snijders - Jos Janssen - Wim Beeks - Jan
Snijders - Wim Schers - Joep Verheijen - Jan Thijssen - Pierre Pouls - Jan Strijbos - Jan Basten Dirk Rademakers
Onderste rij van links naar rechts: Pim Lucassen - Henk op den Drink - Wim Rooijakkers - Leo Gielens - Henk
Sanders -Toon Rooijakkers - Wim Pluijm - Ad van Oostaijen - Wim van Heugten - Henk Basten Toon van Heugten
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1929 | MEISJESSCHOOL
Een schoolfoto van de Bijzondere Meisjesschool St. Jozef in Meijel.
Bovenste rij: Drien en An Henderiks (met grote strik rechts in het haar) - Mien Hoebergen (mevr. Lansbergen)
- Lies Dings (van ‘Steukers Jan’, kleindochter van de laatste jeneverstoker in herberg-stokerij Van der Steen
BVDSAK) - An Sonnemans (van Hein) - Nel Daems (mevr. Janssen).
Tweede rij: Mia en An Puts (van Pietje Puts) - Lies en Nel Berben (van ‘Mieke Berte Naad’) - Sjan en Truus van
de Beuken (van Melkfabriek).
Derde rij: Mia Janssen (van ‘Slegterke’) - Cato Weerts ( van ‘Frenskes Piet’, mevr. Thijssen) - Tina Thijssen
(mevr. Basten) - Truu Nijssen (van ‘Norren This’) - Nel Thijssen (van ‘Kerneel’, mevr. Bekkers) - Nel Luijten (van
‘Morelle Koen’, mevr. Verstappen) - Anneke van de Hurk (van ‘Giellese’) - An van Roij.
Vierde rij: onbekend - An Weerts (van ‘Frenskes Piet’) - Frits Thijssen (van ‘Friedje Driek’) - Dien en Anneke
Nijssen (van ‘Norren This’) - Mia Strijbos (van ‘Kreume Sjengske’) - Piet Hoebergen (van Piet) - An Lemmen.
Vijfde rij: Jet Jegers - Lien, - Fien en An Snijders (van ‘Joppe Willem’) - Nel en An Thijssen (van ‘Kerneel’) - Leen
Strijbos (van ‘Kreume Sjngske’, mevr. Engelen) - Miet Hoebergen (van Piet) - onbekend - Miet Basten (van
‘Jennekes Driek’, mevr. Gorissen).
Onderste rij: onbekend - Mien, An en Lies Thijssen (van ‘Timmers Giel’) - Jan en An Strijbos (van ‘Kreume
Sjengske’) - Cato en Lies Jacobs (mevr. Engelen) - onbekend.
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