Pand Nieuwstraat 14, 6021 HS Budel

Gemeentelijk Monument 1706/BU13
Het parmantige grote hoekhuis, een tweelaags winkel-woonhuis, met
speklagen en met mansardedak, gedekt met kruispannen werd gebouwd in
1911. Dit is een zeker feit omdat dat in een speklaag in de gevel was
aangebracht. Nu is het door verwering niet meer te lezen. De architect van het
huis was Jan Sak. Eigendom was het toen van de derde vrouw van Hendrik Sak,
Kaatje Guns, die overleed op 29-1-1922.
In 1923 werden Jan Sak en Peter Ludovicus Ras de eigenaars. Deze beide
eigenaren verkochten in 1930 de dan vijf huizen (vier in de Dorpsstraat) aan de
schoenwinkelier Harrie de Mandt, die in 1909 was getrouwd met Maria
Jaspers. Deze laatsten hebben hier zelf nooit gewoond. Zij woonden aan de
overkant van de straat, waar later Sjaak Gerris (Geerts) woonde met zijn
"Schone Anna". De familie "De Maan" bleef eigenaar van het pand, nu
Nieuwstraat 14, tot in het jaar 1942.
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De bewoners
In het huis woonde in 1911 de bakker Jozef Joannes (Sjef) van Dinter.
Na het vertrek van de familie Van Dinter in 1924 kwam hier de familie Van
Exel wonen. In het begin van de dertiger jaren vertrok de familie Van Exel uit
dit pand.
De volgende bewoonster was Anna Neeskens, die hier haar EDAH winkel
voortzette. Deze was eerst gevestigd in het pand Nieuwstraat 8
In de EDAH winkel van Anna Neeskens werkte ook Willie Evers. Rond
1935 nam Willie de EDAH over, werd filiaalhouder en ging hier wonen. Hij
was toen pas 21 jaar. Niet alleen Willie kwam in dit huis wonen, maar ook
zijn hele familie. Vader Toon en moeder Mina vonden hem nog veel te jong
om hier alleen te gaan wonen. Zo konden ze een oogje in het zeil houden
en bijspringen bij de werkzaamheden in de winkel.
In 1942 heeft Willie Evers het pand, waar hij zijn winkel in had, gekocht van de
familie De Mandt. Willie bleef filiaalhouder tot in 1949, toen hij naar Tilburg
verhuisde om daar een EDAH winkel over te nemen.
De EDAH-winkel in Budel werd gekocht door zijn broer, Joep oftewel Sjeng
Evers. Deze bleef filiaalhouder tot eind jaren vijftig, toen hij "doorstroomde"
naar een EDAH-winkel in Valkenswaard. ("Sjeng van de EDAH”)
Joep werd in Budel opgevolgd door zijn zuster, Mien Evers. Zij was op 2-21959 getrouwd met Sjang Guns van Maarheeze. Zij kochten de winkel van
Joep Evers.
In 1962 hielden Sjang en Mien Guns-Evers op met de EDAH winkel en
verkochten het huis aan Jan en Mien Broens-van Bree, die de volgende
eigenaars werden.
Jan en Mien verbouwden de benedenverdieping (o.a. grotere ramen en deur)
en begonnen hier met een zaak met woninginrichting, die gekend was onder de
naam Broens-van Bree.
In 1992 werd de zaak verkocht aan Koos Feijen. Koos ging zelf boven de winkel
wonen en verhuurde de beneden verdieping aan de schoenenzaak Perfecte. In
1996 verkocht Koos de bovenverdieping aan Jos en Truus Soontiëns-Peeters.
De benedenverdieping verkocht hij in dat jaar aan Jos Corstjens. De
schoenenzaak Perfecte heeft ondertussen plaats gemaakt (opening 3 augustus
2000) voor "Puk en Muk baby- en kindermode" een textielzaak.
Bron: Aa-kroniek: 2000-03 Een wandeling door de Nieuwstraat (IV) De
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