
Het pand Poeldonk 17, de Majorcabar

Het pand Poeldonk 17, waarin anno 2008 Marjorcabar c.q. herberg De Poeling van uitbater Kees Broeren is
gehuisvest, heeft al ruim honderdtwintig jaar onafgebroken een horecabestemming. De achtereenvolgende
uitbaters stonden doorgaans middenin de samenleving, waardoor de betreffende herbergiers niet over klan-
dizie te klagen hebben gehad.
In 1887 werd op initiatief van
tapper Geert van Grinsven ter
plaatse van het huidige bedrijf
een herberg gebouwd. De her-
berg heeft als ontmoetingspunt
sindsdien aan heel veel mensen
gastvrijheid mogen bieden. 
Door de gunstige ligging en een
goed zakelijk beheer is deze
uitgaansgelegenheid altijd van
regionale betekenis geweest. 

De aanleg van een provinciale
weg in 1869 vanaf Schijndel
over Sint-Michielsgestel via
Den Dungen naar café de Fuik
in Berlicum maakten het voor
ondernemers aantrekkelijk om
in de omgeving van de
Dungense brug nieuwe bedrij-
vigheid te beginnen. Door de
aanleg van de eerste verharde
weg op het grondgebied van
Den Dungen en de al aanwezi-
ge Zuid-Willemsvaart ontstond
er bij de Dungense brug een
“drukke” verkeerskruising. 

Een ideale situatie voor ondernemende personen, die er bijvoor-
beeld een herberg wilden beginnen. Om de weg te kunnen aanleg-
gen had de provincie op veel plaatsen de vereiste gronden moeten
aankopen. Op de zogenaamde reststroken langs de route maakten
ondernemers, met instemming van de provincie, gebruik om er te
gaan bouwen. Een en ander werd mogelijk na het verkrijgen van
het zogenaamde recht van opstal van het bewuste stuk grond. Dit
laatste hield in, dat de betrokkene op het perceel wel mocht bou-
wen, maar zelf niet de eigenaar van de ondergrond was. In de
omgeving van de Dungense brug is van voornoemde mogelijk-
heid gretig gebruik gemaakt, waardoor het aantal herbergen rond
de Dungense brug aan het begin van de twintigste eeuw zelfs was
opgelopen tot vijf. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant verleenden op 20 mei
1887 op zijn verzoek aan tapper Geert van Grinsven het recht van
opstal op een reststuk grond ter grootte van circa 80 centiaren
langs de provinciale weg nabij de Dungense brug ter plaatse van
de huidige Majorcabar. Van Grinsven moest voor het verkrijgen
van het recht f 40,- ineens en verder jaarlijks f 2,- betalen. Na het
overlijden van haar ouders kwam dochter Adriana (Jaontje) in
1908 in het bezit van de ouderlijke woning annex herberg met de
bijbehorende tapvergunning. Jaontje trouwde in hetzelfde jaar met
Antonius (Toon) van de Braak uit Berlicum, herbergier, barbier
en handelaar in manifactuurartikelen. Van de Braak liet het huis
in 1923 verbouwen tot een woning met twee bouwlagen. In 1928
werd de herberg van de familie Van de Braak door brand ver-
woest, maar zou kort daarna in zijn huidige uiterlijke vorm wor-
den herbouwd. In de herberg van Van de Braak werden jarenlang
plaatselijke en regionale biljartwedstrijden gehouden. Daarnaast
hadden er diverse verenigingen, waaronder enkele kaartclubs, hun
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stamcafé en was er af en toe gelegenheid tot dansen.
Omstreeks 1937 verkocht de familie de herberg aan 
bierbrouwer Van de Westelaken uit Sint-Michielsgestel
en verhuisde het gezin Van de Braak naar Vught. 

De nieuwe uitbater werd Driek
van Lijssel, in de jaren zestig
opgevolgd door de familie Den
Otter uit Gemonde.
Laatstgenoemde kastelijn is de
naamgever van de Majorcabar.
Sinds enkele tientallen jaren is
Kees Broeren de uitbater en staat
Majorcabar c.q. herberg De
Poeling met name bekend als een
aantrekkelijke uitgangsgelegen-
heid voor jongeren. Van de voor-
malige vijf herbergen rond de
Dungense brug hebben, zowel de
Majorcabar als Eeterij de
Dungense Brug, al ruim een eeuw
hun horecabestemming onafge-
broken uitgeoefend. Beide gele-
genheden hebben een schitterend
buitenterras en een ruime par-
keerplaats. Een ideale plek voor
passanten en recreanten, die er
even op adem willen komen. 
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Op deze in 1932 gemaakte foto kan men op de voorgrond nog goed de tramrails zien.

Auto’s waren er in Den Dungen nog niet veel en iedereen kwam te voet of met de fiets.

Tot in de jaren zestig hadden de meeste herbergen op het platteland (buiten) een pisbak,
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