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Wie, Wat, Waar?

In dit Plekbord wil ik weer uw aandacht vragen voor onze jaarlijkse actie ”Ledenwerving”.
Onze vereniging telt momenteel meer dan 650 leden en graag zouden wij dit aantal zien
stijgen. Als bestuur willen we graag meer leden, omdat we willen groeien vanuit onze
doelstelling, die in de statuten als volgt is verwoord: ”Het bevorderen in brede kring
van de belangstelling en waardering voor en de kennis van eigen streek en volk
met betrekking tot het heden, het verleden en de toekomst”.
Onze vereniging biedt:

Maandelijks het zestien pagina’s tellende tijdschrift ”Met Gansen Trou”.

Maandelijks het mededelingen- en informatieblad ”Plekbord”.

Jaarlijks een dagexcursie en een middagexcursie.

Lezingen over heemkundige onderwerpen.

Tentoonstellingen in onze heemkamer in de toren van Abdij Mariënkroon.
Onze vereniging wordt steeds meer betrokken bij overleg met overheidsinstellingen over
monumenten, industrieel erfgoed, archeologie en natuur. Meer informatie kunt u vinden
op onze website: www.hkkonsenoort.nl
Door lid te worden van onze vereniging ondersteunt u onze werkzaamheden. Gaarne
doe ik een beroep op al onze leden om mee te werken aan deze ledenwerving. Een
bloem en een cadeaubon zijn alle twee even kleurrijk, maar een cadeaubon blijft één
jaar lang in bloei.
Daarom is een cadeaubon met inschrijfformulier aan dit Plekbord toegevoegd.
Ik wens u allen heel fijne feestdagen in de laatste maand van dit jaar.
Namens het bestuur van heemkundekring Onsenoort,
Adrie de Bonth, voorzitter

Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering zal gehouden worden op maandag 6 februari. In het
volgende Plekbord zal de agenda worden opgenomen.

Het juweeltje van de gracht.
Soms overkomt je zo iets moois, dat je sterk de behoefte
voelt om het met zoveel mogelijk mensen te delen. Dit
gebeurde mij toen we in de Plekhoek aan het puzzelen
waren en we de bodem bij een werkelijk juweeltje van
een vaas vonden. De vaas is zo'n 50 cm hoog en dateert
e
waarschijnlijk uit het begin van de 20 eeuw. Misschien
zelfs door de paters meegenomen uit Frankrijk. De vaas is
van melkglas vervaardigd, gedecoreerd met bladgoud en
emaille en nagenoeg helemaal compleet. Tot groot
geluk zit de plek waarop die is kapot gevallen aan de
achterkant. Voordat we deze vaas gaan restaureren moet
die nog zorgvuldig worden schoongemaakt. Mochten er
leden zijn die ervaring hebben met het verwijderen van
roet, mogelijk afkomstig van kaarsen, dan kunnen ze mij
mailen: hartman@tele2.nl of nog liever naar de plekhoek
komen op donderdagavond of zaterdagmiddag, als we
daar aan het werk zijn. Ook overige belangstellenden zijn
natuurlijk van harte welkom.
Wim Hartman

20.30 – 21.30 uur: Optreden van het Symfonisch
Blaasorkest en Just Us in de Theaterzaal.
Het belooft een sfeervolle en verrassende avond te worden
van een hoogstaand muzikaal niveau.
De kaarten kosten € 12,50 inclusief een consumptiebon en
zijn te bestellen via de website www.harmonie-drunen.nl

InBrabant
In het vorige Plekbord stond vermeld dat bij dit gratis
toegezonden tijdschrift een DVD-schijfje was toegevoegd
met de titel: “Van cannidassen, kleppers en halve zolen”.
Ons is gebleken, dat dit schijfje niet bij iedereen was
toegevoegd. Bij het secretariaat is het alsnog verkrijgbaar.

Reacties op Wie Wat Waar
In uw laatste plekbord (wie, wat, waar), vraagt u aandacht
voor een vernuftig apparaatje. Volgens mijn informatie
werd het inderdaad in het huishouden gebruikt door
moeder de vrouw en wel voor het stoppen van sokken.
De linkerkant (zie foto in het blad) werd in de sok
geschoven en zo geplaatst dat het gat in de sok midden in
de ring kwam te zitten.
Vervolgens kon men de sok spannen door het schuifje
middenin naar rechts te bewegen.
Het apparaatje werd in het verleden o.a. gebruikt in het
meisjespensionaat in Engelen bij de naailes.
Mogelijk komt u met deze informatie op de goede weg.
Hartelijke groet,
J.P.C. Smit
Weislag 1 1521AZ Engelen 073-6311501

Drunense korenmolen
In het oktobernummer van Met Gansen Trou stond een
artikel over deze molen tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog. Van dit artikel is een apart boekje
verschenen met een eigen omslag. Het boekje kost € 3,00
en is verkrijgbaar bij het secretariaat.

Het juweeltje

Kerstconcert Harmonie Drunen
Op zaterdag 17 december a.s. zal het Symfonisch
Blaasorkest Drunen samen met de bekende Vocal Group
Just Us uit Veldhoven een Kerstconcert verzorgen in De
Voorste Venne te Drunen. In het voorprogramma zal het
melodisch slagwerkorkest Malletband Impression optreden.
Meer informatie kunt u vinden op:
www.vocalgroup-just-us.nl.
Het programma;
19.15 uur: Ontvangst in De Voorste Venne te Drunen
19.45 – 20.15 uur: Optreden van Malletband Impression in
de Evenementenhal.

De Jonker...Fris ingeblikt
”De Jonker... Fris ingeblikt. Meer dan conserven alleen”, is
de titel van het boek van Hetty Kegge-Sprengers. Een
beschrijving van de ontwikkeling van een mandenmakerij in
Vlijmen tot de bloeiende conservenfabriek Jonker Fris in
Heusden en de uiteindelijke sluiting van de fabriek na een
eeuw bedrijvigheid.
Vrijdag 11 november 2011 werd het eerste boek door de
auteur overhandigd aan mevrouw V.M.J. van WagenbergAghina. Naar aanleiding van het boek is er een
tentoonstelling over Jonker Fris ingericht. Deze
tentoonstelling is van 12 november tot 12 januari 2012 te
bezichtigen in het Bezoekerscentrum, Pelsestraat 17 in
Heusden Vesting. Het boek is te zijner tijd te koop bij
boekhandel De Veerpoort, eveneens in Heusden Vesting.
Het boek is te koop voor slechts 12 euro in alle
boekwinkels in Drunen, Vlijmen en Heusden.
en bij:
Bert van Opzeeland (073-5113213)
Hopbel 10, 5251 CS Vlijmen
Anton van Spijk (0416-662368)
Hertogin Johanna van Brabantstraat 22
5256 EM Heusden
Thijs Stevens (0416-373138)
Van Goghstraat 68, 5151SR Drunen

Boek Oud-Indiëgangers: TIDAK BICARA
Bij de Oud-Indiëgangers of hun familieleden die niet bij de
boekpresentatie aanwezig konden zijn hebben wij het boek
bezorgd als ze binnen ons heemgebied wonen. Wonen ze
daarbuiten, dan hebben wij het per post verzonden.
Van de laatste groep hebben wij een aantal schriftelijke
reacties ontvangen, waarvan we er een paar hier
vermelden:
Beste mensen,
Hartelijke dank voor het mooie boek. Ik vind het erg mooi
en ook interessant. Jammer dat mijn man dit niet meer
heeft kunnen zien. Hij zou er beslist erg blij mee zijn
geweest.
Uw boek ontvangen, waarvoor mijn hartelijke dank. Het ziet
er erg mooi uit. Ik zal het vast en zeker met veel plezier
lezen. Hartelijke groeten van…..de weduwe van een OudIndiëganger.
Ik heb gisteren het boek ontvangen en ben enorm verrast
door de mooie uitgave. Heel hartelijk dank!!
-- schrijft een dochter.
Mijn vader heeft van u met de post het boek Tidak Bicara
ontvangen. Namens mijn vader wil ik u van harte bedanken
voor het fantastische boek. Het heeft hem al veel
leesplezier opgeleverd en ik weet zeker dat hij het in de
toekomst nog vaak in zal kijken.
Maar ook voor zijn kinderen is het van groot belang, want
hij heeft nooit veel over die periode verteld. De titel van het
boek is op hem zeer toepasbaar. Wij merken wel dat hij,
aan de hand van het boek, meer gaat vertellen.
-- schrijft een zoon.

En ook bij het secretariaat van de heemkundekring:
Bart Beaard (0416-320995)
Grotestraat 103
5151 JD Drunen
Leden van de heemkundekring die het boek niet afgehaald
hebben op de drie daarvoor vastgestelde dagen (5,12 en
19 november) kunnen het alsnog afhalen op
bovengenoemde adressen.
Ook kunt U als lid het boek nog thuis laten bezorgen door 4
euro overmaken op bankrekening 1365.04.418 t.n.v.
heemkundekring Onsenoort.
Tip voor Sinterklaas, Kerstmis of een andere
gelegenheid: Geef het boek cadeau.

Wie, Wat, Waar

e

Dit bijzondere plaatje willen we U niet onthouden. Een prachtig beeld van nijverheid in het begin van de 20 eeuw. Het tafereel
zou gaan over de timmerfabriek uit Drunen van Marinus Hombergen, die geheel links staat. De foto is ingestuurd door Eef van
der Lee, die graag wat mee zou willen weten over de andere personen. Weet u wie deze knechten zijn, stuur dan uw reactie
naar het Plekbord (zie Colofon).

N.V. ‘s-Hertogenbossche Schroevengieterij
M.Lips te Drunen te koop
Vrijdag 25 november is het prachtig geïllustreerde boek in het gebouw
van Metal Valley ten doop gehouden. Max Lips legde in Drunen de
basis voor dit metaalcentrum. Op oude films was dat te zien. De
Scheepsschroevengieterij begon in Den Bosch en was vanaf 1939 in
Drunen gevestigd. Het belang van deze multinational voor de directe
omgeving, voor de industriële ontwikkeling van Nederland en voor de
scheepsbouw wereldwijd, komt in het 176 pagina’s tellende boek sterk
tot uiting. Het geheel is rijk geïllustreerd met veel onbekende en
bijzondere foto’s, waaronder een aantal uit het familiearchief van Lips.
Het eerste exemplaar werd door de schrijvers, Frans Bult en John
Straatman overhandigd aan burgemeester Willems van Heusden, aan
de familie Lips en aan de opvolgers van de Schroevengieterij M. Lips,
tevens sponsoren van deze bijzondere boekuitgave. Het boek is voor
25 euro te koop in de boekhandel, op het adres van secretaris Bart
Beaard en uitgever Kees van den Oord in Bokhoven.

