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Informatieblad van heemkundekring Onsenoort 

Beste leden, 
 
Het einde van het jaar is in zicht. Het is allemaal weer vlug gegaan. Met vooral een 
prachtig voorjaar, een natte zomer en een najaar dat ook weer prima te noemen was. 
Wat betreft de heemkundekring kunnen we wederom terug kijken op een goed jaar. 
Het Plekbord kreeg een nieuwe lay-out en we hadden weer lezingen. De dagexcursie 
naar Dordrecht was weliswaar nat, maar een mooie ervaring. Het dubbelnummer van 
MGT mocht er ook weer wezen. En vergeet natuurlijk het boek over de Oud-
Indiëgangers niet, waar door de heren De Wit, Stevens en De Jongh veel werk in is 
gestoken. Jammer dat velen van u dit gratis boek van 128 blz. nog niet hebben 
opgehaald. Hieronder leest u daar meer over. Ook mogen we het kleurrijke boek over 
scheepsschroevenfabriek M. Lips niet onvermeld laten. Een prachtig naslagwerk over 
een eens zo belangrijke industrie in ons heem. 
We hebben informatie over de kerststallententoonstelling. Dhr. Meijs uit Nieuwkuijk heeft 
een vraag van iemand uit Australië. We zijn blijkbaar wereldwijd bekend. Tenslotte 
hebben we nog de agenda van de jaarvergadering en de rubriek Wie, Wat, Waar. 
Wij wensen u fijne Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar. 
 
Veel leesplezier. 
 

 

Hoe is het mogelijk !!! 
 
En voor ons onbegrijpelijk!. Wij stelden het boek samen over de Oud-Indiëgangers uit de 
huidige gemeente Heusden en de kerkdorpen Engelen en Bokhoven. Wij deden ons 
uiterste best om dat aan onze leden gratis aan te bieden om op die manier een stukje 
geschiedenis over mensen uit ons heem bij een zo groot mogelijk publiek onder de 
aandacht te brengen. Met dat als hoofdargument gingen wij de boer op om 
sponsorgelden te werven en slaagden daar in. 
Groot is onze teleurstelling dan ook dat de meerderheid van onze leden het boek niet 
heeft opgehaald. Wij organiseerden drie ophaaldagen, maar helaas kwamen daar te 
weinig leden opdagen. Dat hadden wij anders ingeschat! 
Wij houden echter onverkort aan onze doelstelling vast. Daarom blijft voor de leden van 
onze heemkundekring de mogelijkheid open het boek alsnog gratis af te halen 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 
 
Het secretariaat van de heemkundekring: 
Bart Beaard (0416-320995) 
Grotestraat 103 
5151 JD Drunen 

Op bovenstaande adressen en bij de boekhandels Bruna Vlijmen, Sikkers Drunen en De 
Veerpont Heusden, is het boek te koop voor € 12,-. 
Ook is het voor leden nog steeds mogelijk om het thuis te laten bezorgen. U dient dan 
€4,-  over te maken op bankrekening 1365.04.418 t.n.v. heemkundekring Onsenoort met 
vermelding van uw naam en adres. 
In het plekbord van november is al aangekondigd dat de algemene ledenvergadering dit 
jaar gehouden wordt op maandag 6 februari 2012. Aanvang 19.30 uur. Ook daar kunnen 
leden die het boek nog niet hebben dit gratis in ontvangst nemen. 
 
De werkgroep Oud-Indiëgangers 

PPlleekkbboorrdd  
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Ledenvergadering 
 
De Algemene Ledenvergadering van Heemkundekring Onsenoort zal worden gehouden op maandag 6 februari 2012 om 19.30 
uur in de conferentiezaal van Stichting Mariapoli Mariënkroon, Abdijlaan 8 te Nieuwkuijk.  
 
De agenda ziet er als volgt uit: 

 
1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter. 
2. Notulen van de ledenvergadering op 7.2.2011 
3. Jaarverslag 2011. 
4. Financieel verslag 2011. 
5. Begroting 2012. 
6. Verslag kascommissie 2011. 
7. Benoeming kascommissie 2012. 
8. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar zijn: 
Peter de Jongh, Bert van Opzeeland en Henk de Wit. 
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden voorgedragen vóór 1 februari 2012 bij de secretaris. 

9. Activiteiten 2012 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting van de vergadering.  

 
Na de pauze zal de werkgroep “Foto en Film” een interessante presentatie houden over haar activiteiten. 
Het Jaarverslag 2011 zal 1 februari op onze website geplaatst worden. Hierdoor is er de mogelijkheid dit verslag vóór de 
ledenvergadering door te lezen. 
 

Een vraag uit Australië 
 
Ik kreeg deze vraag via een e-mail, maar ik heb geen foto‟s om deze mensen te helpen. Wel heb ik informatie over deze familie. 
Misschien is er iemand bij de heemkundekring die hierbij behulpzaam kan zijn, en die wel enkele foto‟s kan aanleveren. 
Mogelijk ook bidprentjes. 
 
Bert Meijs, Nieuwkuijk, e-mailadres: bmeijs@planet.nl 

  
My grandmother was Henrica Beekmans (born 9 March 1903 in Vlijmen) married to Frans de Bruijn (born 7 September 1898 in 
Heusden, died on 14th October 1957 in 's-Hertogenbosch).  Unfortunately I never knew either of them.   
Henrica was killed on 4 November 1944 along with 4 of her children when the Germans blew up the town hall in Heusden.  Her 
surviving daughter Francisca married my father in 1948 and they emigrated to Australia in 1952.  Her surviving son Cees 
remained in Holland and we stayed in touch with him and his family. 
I am named after Henrica (even though I am known as Harriet) and Cees' son was named Henricus, also after his grandmother. 
I have some photos of Henrica's siblings and their partners, but not all of them, and was wondering if you knew someone that 
might have these photos?  I also only have one of her parents Hendrika Korsten and Cornelis Beekmans but it is a really bad 
one, I would love to have a better one.... 
  
Het betreft het navolgende gezin: 

 
Cornelis Marinus BEEKMANS, mandenmaker, geboren op 04-10-1879 te Vlijmen, overleden op 18-04-1947 te Vlijmen op 
67-jarige leeftijd. Gehuwd op 28-04-1902 te Vlijmen met Hendrika KORSTEN,  dochter van Wilhelmina KORSTEN 

Uit dit huwelijk: o.a.: 
Henrica BEEKMANS, geboren op 09-03-1903 te Vlijmen, overleden op 05-11-1944 te Heusden. 
Gehuwd met Frans de BRUIJN, geboren op 07-09-1898 te Heusden, overleden op 14-10-1957 te ‟s Hertogenbosch. 
Wilhelmina BEEKMANS, geboren op 02-03-1904 te Vlijmen, overleden op 02-07-1989 te Eindhoven. Gehuwd te Vlijmen met 
Adrianus SMIT, geboren ca 1905 te Woerden, zn. van Adrianus Smit en Geesje Jonker. 
Arnolda Gerdina BEEKMANS, geboren op 18-10-1906 te Vlijmen, overleden op 16-05-1979 te ‟s Hertogenbosch. Gehuwd met 
Leonardus Hendrikus Johannes BRANDS,  geboren op 30-09-1901 te 's Hertogenbosch, overleden op 29-09-1975 te 's 

Hertogenbosch  
Lambertus Marinus (Bart) BEEKMANS, geboren op 23-08-1909 te Vlijmen, overleden op 24-11-1978 te Vlijmen. Gehuwd met 
Catharina (Cato) KUIJPERS, geboren op 21-11-1915 te Hedikhuizen, overleden op 02-03-1998 te Waalwijk. 
Joanna Maria BEEKMANS, geboren op 21-12-1910 te Vlijmen, overleden op 13-01-1999 te Tilburg. 
Gehuwd Echtgenoot is Johannes Josephus KLIJNHOLSTZ, geboren op 24-03-1909 te 's Hertogenbosch, overleden op 

10-06-1989 te Tilburg. 
Johannes BEEKMANS, geboren op 22-10-1912 te Vlijmen, overleden op 31-10-1987 te Vlijmen op 75-jarige leeftijd. 
Gehuwd met Maria Theodora van den BERG, 28 jaar oud, geboren op 10-02-1919 te Vlijmen,  
Petronella BEEKMANS, geboren op 11-02-1914 te Vlijmen. 
Antonetta BEEKMANS, geboren op 21-03-1919 te Vlijmen. 
Gehuwd met Hendrikus Johannes DEKKERS, geboren op 27-01-1914 te ‟s Hertogenbosch. 
Marinus (Rinus) BEEKMANS, geboren op 27-12-1921 te Vlijmen, overleden op 24-02-1999 te Tilburg. 
Gehuwd met Gerdina Johanna (Diny) WILLEMEN. 

  

  



 
 
Kersttentoonstelling in abdij 
Mariënkroon  
 
Dit jaar zal voor de 19

e
 keer de jaarlijkse 

kersttentoonstelling te zien zijn in de expositieruimte van 
abdij Mariënkroon. 
De tentoonstelling wordt ingericht door de heren van Hulst 
en Roelofs uit Capelle aan de IJssel en Rotterdam. Zij 
exposeren stallen en groepen uit de hele wereld. 
Tevens zullen op een aantal tijdstippen tijdens de 
tentoonstelling sfeerverhogende blokfluitsessies worden 
gehouden in de kapel van de abdij. 
Voor de kinderen is er een puzzelzoektocht met als 
beloning warme chocolademelk; voor de volwassenen zal 
glühwein worden geschonken. 
In de Jonkheer de La Courtzaal zullen zuster Mariet van 
Thiel (aquarel) en Tonnie Smits (kaligrafie) exposeren en 
zelfgemaakte kerstkaarten e.d. verkopen. Ans van Empel 
en Thea van den Tillaard demonstreren op verschillende 
dagen de kunst van het kantklossen. 
 
De tentoonstelling is dagelijks geopend (alleen 1

e
 kerstdag 

gesloten) van 17-12-2011 t/m 31-12-2011. Openingstijd: 
van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. 
 

 
Wat doet U straks met  
Uw oude Kerstkaarten? 
 
Na het grote succes van vorig jaar, doe ik een nieuwe 
oproep aan u. De afgelopen dagen en die nog komen gaan 
ontvangt u ongetwijfeld weer kerstkaarten, in alle maten en 
kleuren. Maar wat doet u met die kerstkaarten als de 
feestdagen voorbij zijn? Gooit u ze dan weg of bewaart u 
ze nog een tijdje. Weggooien is zonde. U kunt ze altijd op 
onderstaand adres inleveren. Ze gaan dan weer naar 
verschillende organisaties en instellingen die er vervolgens 
leuke dingen mee doen. O ja, eventuele verjaardag- of 
felicitatiekaarten zijn ook welkom. Het inleveradres is: 
 
Mevr. An Pullen - van Drunen 
Burgemeester vd Heijdenstraat 85 
5151HL Drunen Telefoon 0416-375621 

Boek over Willy van den Berk en het 
schaatsdorp Haarsteeg 
 
Gien van Wijk, sinds vele jaren lid van onze vereniging, 
heeft meer dan twee jaar gewerkt aan een boek over Willy 
van den Berk als stimulator van de sport in Haarsteeg en in 
het bijzonder de schaatssport..  
Het boek beschrijft twintig jaar schaatshistorie (van 1950 
tot 1970) in Haarsteeg e.o.. Van Wijk vertelt over de 
opkomst van het schaatsen in Haarsteeg rond 1950, de 
oprichting van de IJsclub en de Schaatstrainingsclub enige 
jaren later en de vele wedstrijden die in die tijd werden 
georganiseerd op de Nieuwe Wiel, de Brugkamp, de 
Wielewatjes en op de Oude Maas. Als rode draad loopt 
door het boek het sportleven van Willy van den Berk, 
waaronder zijn trainingskampen in Hamar in 1954 en 1956, 
zijn sportsuccessen en zijn latere activiteiten in de sport als 
trainer en sportbestuurder. Ook de rol van het “sportlokaal 
de Hut” en Janus van Engelen als “ijsmeester” komen ruim 
aan bod. In het boek is er ook veel aandacht voor de 
schaatssuccessen van Wim van Heijst, Jo en Piet van 
Heeswijk, Jan Ketels, Bart van Son e.a. en de grote 
Elfstedentocht revanchewedstrijd in 1963 op de Nieuwe 
Wiel in Haarsteeg, later ook wel de “Papingdag” genoemd. 
Het boek is rijk geïllustreerd met 135 foto‟s waarvan een 
groot gedeelte uit nooit vertoonde particuliere 
verzamelingen.  
De presentatie van dit boek vindt plaats op vrijdag 27 
januari 2012 in het bedrijf Brabantplant in Haarsteeg. Als u 
deze presentatie wilt bijwonen, dan kan dit door middel van 
opgave bij Gien van Wijk vóór 10 januari 2012. 
Na 27 januari is het boek te koop bij een aantal adressen in 
Haarsteeg en Drunen. De oplage van dit boek is beperkt en 
de verkoopprijs is € 12,50 per stuk. 
U kunt het boek nu reserveren per email 
gienvanwijk@ziggo.nl of telefonisch 0416-373779, na 

18.00 uur. De presentatie en uitgave vinden plaats in 
samenwerking met onze vereniging. 
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Wie, wat, waar 
 

 
 
Naar aanleiding van het dubbelnummer over het Agrarische Comité, kwam Sjaak Peijnenburg uit Vlijmen met de bovenstaande 
foto. Het is een foto van een klas van de Landbouwschool, toen nog gevestigd in abdij Mariënkroon. De foto is ongeveer 60 jaar 
geleden gemaakt. Sjaak zelf staat links van de priester. Hij is enkele namen kwijt die hij toch wel weer zou willen weten. 
Mogelijk hebt u tijd om met de kerstdagen hier eens goed naar te lijken. Wie weet kunt u Sjaak helpen. U kunt uw bevindingen 
kwijt bij de redactie van dit blad. 
 

Rondleidingen Abdij 
Mariënkroon 

Regelmatig organiseert onze 
vereniging rondleidingen op de abdij 
voor buurtverenigingen, scholen, 
heemkundekringen, families etc. 
De rondleidingen duren 2-3 uur en 
een programma kan zijn: 
- presentatie over de geschiedenis 
van abdij Mariënkroon, kasteel 
Onsenoort en het project „Gracht-
vondsten‟.  
- presentatie door de Stichting 
Mariapoli Mariënkroon. 
- rondwandeling over het abdijterrein 
en uitleg bij markante plaatsen. 
- bezoek aan de archeologische 
tentoonstelling in de abdijtoren. 
- bezoek aan „De Plekhoek‟; het 
depot en de werkruimte van de 
archeologische werkgroep. 
Bent u geïnteresseerd, neem dan 
contact op met het secretariaat. 

 

De redactie van het 
Plekbord wenst u 

fijne feestdagen en 
een voorspoedig 

2012 
 
 

 
 

 
 

 


