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Informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort 
 
Beste lezers, 
 
Ons eerste “Plekbord” nieuwe stijl is goed ontvangen, we ontvingen vele leuke reacties en 
dat doet ons goed. Ook deze keer hebben we weer volop informatie over ons heem. 
We hebben de vrijwilligersmiddag en de jaarvergadering weer achter de rug. Daarvan een 
verslag. Carnaval staat voor de deur en daarom hebben we een mooie foto in onze rubriek 
“Wie, Wat, Waar”. En verder nog wat verslagen, vragen en een tentoonstelling. 
 
Veel leesplezier 
 

 

Ledenvergadering  
 
Op maandag 7 februari werd de ledenvergadering gehouden met ca. 55 leden. 
De belangrijkste punten uit de vergadering: 
 

- De voorzitter opende de vergadering en vroeg een moment stilte ter nagedachtenis aan 
de in 2010 gestorven leden. 

- De notulen van de vorige ledenvergadering werden zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd. 

- Het Jaarverslag 2010 werd besproken. Deze is te lezen op ons website. 

- Financieel werd het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 65, -. De 
kascommissie verklaarde dat de administratie in orde was. 

- De Begroting 2011 werd aangenomen. 

- De bestuursleden Bart Beaard, Anton van Spijk en Thijs Stevens waren aftredend en 
herkiesbaar. Ze zijn herkozen. 

- Het aantal abonnementen/leden is in 2010 gestegen van 635 naar 644. 
 
Na de vergadering waren er nog enkele andere activiteiten: 

 

- Kees van den Oord hield een korte presentatie over zijn boek over Lips/Wärtsila, dat in 
het komende najaar zal worden uitgegeven. 

- Mevr. An Pullen-van Drunen (Anna van Brabant) ontving van Brabants Heem een 
onderscheiding. 

- Gerard Pelders en John Schellekens hielden een voordracht over het onderwerp “Op 
zoek naar een kasteel”. 

 
Aansluitend was er nog een gezellig samenzijn met een drankje 
 

 

PPlleekkbboorrdd
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“Elk schilderij een verhaal” 
 
Dat is het motto van een bijzondere expositie van Jacques 
Wollersheim. Deze is te bezichtigen in de 
tentoonstellingsruimte van Abdij Mariënkroon van 26 
februari t/m 20 maart 2011, iedere zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Officiële opening 
zondag 27 februari om 14.00 uur met een muzikale 
omlijsting: Live harpmuziek door Maaike Dautzenberg. 
 
Jacques Wollersheim is schilder en beeldhouwer, hij is 
tevens arts en werkt enige dagen per week als 
transfusiearts en onderzoeker in Nijmegen en Utrecht. 
Hij studeerde aan de kunstacademie in Tilburg, industriële 
vormgeving in Eindhoven en aan de Hogeschool voor 
Kunsten in Utrecht. 
Hij heeft zijn atelier aan de Groensteeg in Bokhoven, waar 
hij de overige dagen van de week zijn kunstzinnig talent tot 
ontplooiing laat komen. 
Een interessante, veelzijdige man, die schilderijen maakt 
die ergens over gaan, die een verhaal of gebeurtenis 
vertellen en zeker de moeite van het bekijken waard zijn. 
Nadere informatie: iedere dinsdagmorgen van 09.00 tot 
12.00 uur ( 073-5115040), of per e-mail: 
honsoirde@planet.nl. Zie ook de website met link naar de 
kunstenaar: www.honsoirde.nl. 

 

 
Bezoek archeologisch museum 
 
Op zaterdag 12 febr. heeft een groot gedeelte van onze 
archeologische werkgroep een bezoek gebracht aan het 
oudheidkundig museum in St. Michielsgestel. Dit bezoek 
werd georganiseerd, omdat er gedurende de 
wintermaanden niet of nauwelijks gewerkt kan worden in 
de Plekhoek. De ruimte is niet warm te krijgen. O het 
contact met de leden van de groep niet te verliezen was dit 
bezoek gepland. 
Oorspronkelijk zouden we rondgeleid worden door Antoon 
van der Lee,  die samen met een stel andere vrijwilligers, 
waaronder Angelo Andrean, ook een van onze leden, de 
tentoonstelling mede heeft ingericht. Jammer genoeg 
moest hij, vanwege een flinke griep, verstek laten gaan. 
Maar we werden door twee andere medewerkers van het 
museum ontvangen met een kop koffie, waarna we door 
hen vakkundig werden rondgeleid. In dit museum, dat 
gevestigd is op het terrein van het doveninstituut, is een 
grote collectie voorwerpen te zien uit de Romeinse tijd. 
Nagenoeg al deze voorwerpen zijn gevonden in de 
omgeving van het instituut. Daar waar de Esschestroom en 
de Dommel bij elkaar komen ligt het plaatsje Halder. En het 
is op dit punt waar 2000 jaar geleden de Romeinen een 
nederzetting hebben gebouwd 
 

 
John Schellekens in zijn element als Romeinse soldaat 

 

Tijdens zorgvuldige opgravingen zijn vele 
(gebruiks)voorwerpen gevonden en deze zijn te zien in een 
vakkundig ingerichte tentoonstelling. Men krijgt hier een 
goede indruk hoe de Romijnen in die tijd in onze omgeving 
hebben geleefd en gewerkt. 
Ook is er een mooie collectie glas te bewonderen dat door 
het Noord Brabants Museum in Den Bosch is uitgeleend. 
Na de rondleiding kregen we nog een film te zien over het 
glasblazen in de Romeinse tijd. Al met al was het een heel 
gezellige en tevens leerzame middag die ongetwijfeld een 
vervolg zal krijgen. 
 

 

Gezellige samenkomst vrijwilligers 
 
Traditiegetrouw krijgen de vrijwilligers, en dat zijn er nog al 
wat, van de HKK Onsenoort begin van elk jaar een 
uitnodiging voor de vrijwilligersmiddag op de laatste 
zaterdag van januari. Zo ook dit jaar weer. Er kwamen ruim 
veertig vrijwilligers naar het gastenverblijf van abdij 
Mariënenkroon. Daar zorgden de bestuursleden voor een 
warme ontvangst met koffie en een lekker stuk vlaai. 
De sfeer was meteen goed te noemen en de gesprekken 
kwamen vlot op gang. Ook de toespraak van onze 
voorzitter werd alom gewaardeerd. Hij memoreerde maar 
weer een dat een vereniging als de onze zonder 
vrijwilligers niets voor stelt. 
 

 
Anton van der Lee 

 
Na zijn toespraak kon het glas worden geheven en men 
kwam rond met lekkere hapjes. Anton van der Lee gaf een 
lezing over zijn verhalen die hij in het najaar wil publiceren. 
Hij wist de aanwezigen met vier van zijn verhalen, die 
allemaal met archeologie van doen hadden, te boeien. 
Verder gingen er wat voorwerpen, die Marja Kivits bij zich 
had, over de tafel. Zij wilde wel eens weten waarvoor deze 
attributen in het verleden gebruikt werden. Er kwamen 
allerlei suggesties, maar of de juiste antwoorden er bij 
zaten kan betwijfeld worden. Daarom zullen we de 
komende maanden enkele van deze voorwerpen 
publiceren in het “Plekbord”. Hopelijk komt dan de juiste 
oplossing. We kunnen terugzien op weer een gezellige 
vrijwilligersmiddag en hopen de komende jaren nog veel 
plezier van deze mensen te mogen hebben. 
 

Zilveren draaginsigne voor An Pullen 
 
Na afloop van de jaarvergadering werd Mevrouw An Pullen 
uit Drunen in het zonnetje gezet. Ze werd allereerst 
toegezongen door haar vriendin “Marie van de Middelhaai. 
Het bleek voor haar een totale verrassing te zijn. De 
voorzitter, Adrie de Bonth, had lovende woorden voor 
“Anna van Brabant”, want zo wordt ze ook wel genoemd 
binnen en buiten de heemkundekring. 

http://www.honsoirde.nl/
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 Anna van Brabant ontvangt van Harrie Boot  
het draaginsigne 

 
An Pullen die al ruim 25 jaar lid is, heeft zich op velerlei 
wijze ingezet voor onze vereniging. Op de eerste plaats 
brengt ze altijd de heemkundekring op een positieve 
manier naar buiten. Ze is tevens zeer actief in het 
schoonhouden van de heemkamer en bij allerlei activiteiten 
kun je An vragen voor hand- en spandiensten. Verder  
brengt ze maandelijks het blad MGT rond bij een deel van  
de leden. 
Het bestuur, dat tot op het laatste moment de gebeurtenis 
geheim heeft  kunnen houden, had gemeend haar te 
moeten bedanken met een onderscheiding van de Stichting  
Brabants Heem. De zilveren draagspeld kreeg zij 
opgespeld door Harrie Boot, de secretaris van deze 
stichting. Daarnaast kreeg zij ook nog een fraaie oorkonde 
overhandigd. Dit alles onder toeziend oog van haar man 
Piet, haar zoon met echtgenote en ruim zestig leden van 
HKK Onsenoort. En uiteraard was er ook nog een mooi 
boeket. En An zelf was er zeer vereerd mee. 
 

De Venkantbrug op het buurtbankje. 
 
Afgelopen zaterdag 12 februari werden er in de tuinkamer 
van de Abdij opnames gemaakt voor de Buurtbank 
Brabant. De Buurtbank Brabant houdt het Brabantse 
erfgoed in leven door de bijbehorende verhalen vast te 
leggen in de taal van de streek en is een project van 
Erfgoed Brabant. 
De Venkantbrug maakt deel uit van een achttiental 
industriële monumenten waarvoor door de provincie een 
subsidie is verstrekt. De brug vormt een onderdeel van de 
oude Langstraatspoorlijn en bevindt zich op de grens van 
Vlijmen en Den Bosch ter hoogte van de Bossche Sloot. 
 

 
Theo Boom op het buurtbankje 

De middag werd begeleid door Eric Koolen, bekend van 
het programma “Brabant leeft” bij Omroep Brabant. De 
bedoeling was om voor internet beeldopnames te maken  
van mensen, die wat over de brug konden vertellen en ook 
voor de productie van geluidsopnames die in een later 
stadium in het programma “Brabant Leeft” zullen worden 
uitgezonden. Opnames werden gemaakt van mevrouw 
Dusomos en de heer Theo Boom alsmede van een tweetal 
medewerkers van “De Fabryck”, die in opdracht van 
Staatsbosbeheer  bezig zijn met het samenstellen van een 
boek over de Langstraatspoorlijn. Deze publicatie zal over 
enkele maanden uitkomen en vormt een beeld van de 
spoorlijn, zoals deze was en hoe die nu wordt gebruikt.  
Al met al werd het een gezellige Brabantse middag met 
verrassende verhalen. Het resultaat kunt u vinden op: 
www.buurtbankbrabant.nl 

 

Activiteiten 2011 
 
Enkele activiteiten voor het komende verenigingsjaar: 
- Dagexcursie naar Dordrecht op 25 juni 
- Kastelendag Abdij Mariënkroon op 2

e
 Pinksterdag 

- Uitbreiding van “De Plekhoek‟; de werk- en 
expositieruimte van onze archeologische werkgroep 
- Afronding van de herinrichting van de heemkamer in de 
kasteeltoren 
- Vernieuwen van de website 
- Verzorgen van enkele lezingen 
- Uitgifte van een dubbelnummer van “Met Gansen Trou” in 
juli/augustus dat zal gaan over het onderwerp: 50-jarig  
  Bestaan van het Agrarisch Comité voor de Oostelijke 
Langstraat 
- Boekuitgiften over Lips/Wärtsila, de Haarsteegse 
schaatser Willy van den Berk en over de Oud-
Indiëgangers. 
- Met gemeente Heusden overleg over o.a. erfgoednota  
- Vervolg van de „Zoektocht naar een kasteel‟.  
- Open Monumentendag met thema “herbestemming van 
oude gebouwen”. 
 

 

http://www.buurtbankbrabant.nl/


Contributie 2011 
 

Er is nog een aantal leden, 
dat de contributie voor 2011 
nog niet betaald heeft. De 
penningmeester verzoekt dit 
z.s.m. af te werken. 
 

 

Dagexcursie 
 

De dagexcursie is op 
zaterdag 25 juni en we gaan 
met de boot vanuit Heusden 
naar Dordrecht. 
In Dordrecht zullen we met 
stadgidsen een 
rondwandeling maken. Het 
dagprogramma zal nog 
worden bekend gemaakt. 
 

 

Op zoek naar……… 
 

Het opknappen van onze 
heemkamer in de abdijtoren 
is nu bijna klaar. Het 
bestuur van onze vereniging 
is nu op zoek naar een 
mooie, gebruikte, grote tafel 
met bijpassende stoelen. 
Aan de tafel moeten we met 
een 10-tal personen kunnen 
vergaderen of werken. 
Misschien is er in ons 
heemgebied een bedrijf, 
een bank of een kantoor 
waar zo‟n tafel met stoelen 
overbodig geworden is en 
waarmee onze vereniging 
heel erg blij zal zijn.  
   
Wie kan ons helpen? 
 

 

Gezocht 
 
Ik, Antoine Kivits, zoon van 
de fietsenmaker Bep Kivits, 
zoekt foto's van onze zaak 
uit de periode dat wij daar 
zaten: 1960-1989. Ons 
adres was Grotestraat 43-
45 in Drunen, dus als 
iemand iets weet of heeft, 
maak je ons erg blij. 
Ook zoek ik het boek uit 
1993 van Jan Merkx 
getiteld: “Een inventarisatie 
van bebouwingen met 
plattegronden en bewoners 
van 't Rechte Eind”. 
  
Mijn e-mail adres is: 
twan000@gmail.com of 

telefoon: 0416-378031 
  
Groeten, Antoine Kivits 

 

 

Wie, Wat, Waar 
 
Dat er in Nieuwkuijk al heel lang carnaval gevierd wordt, is wel te zien op bijgaande foto. 
Op het genomen plaatje  zien we de “Kuijkse Middenstand” gefotografeerd vanwege het 
behalen van de 1

e
 prijs in de categorie groepwedstrijd in 1934. Graag zouden we hier 

meer over willen weten 
Van een aantal personen zijn de naam en het beroep bekend, maar van enkele anderen 
ontbreken deze gegevens. Als u weet wie op deze foto staan, wilt u dit dan doorgeven aan 
Nico de Bont, Nieuwkuijksestraat 111 of nicodebont@home.nl 

 
Alvast bedankt 
 
Zittend op de voorste rij van links naar rechts: 

1. Anton Merkx slager  2. ………  bakker 
3. ………  ?  4. ………  timmerman 
 
Staande op de achterste rij van links naar rechts: 

5. ………  ?  6. ………  bakker 
7. Jo Blankers timmerman 8. Anton vd Oord schilder 
9. ………  ?  10. ………  bakker 
11. Jan van Loon bloemist  12. Theo Keetels klompenmaker                        
         
 

 
 

 

4 

mailto:twan000@gmail.com
mailto:nicodebont@home.nl

