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We gaan het voorjaar weer in; de eerste mooie dagen hebben we weer gehad en we krijgen
weer zin om er op uit te trekken. Met de fiets een mooi tochtje maken of een fijne wandeling
in een van onze mooie natuurgebieden. Een tip: doe eens de Baardwijkse Overlaat; start en
finish bij café de Westhoek in Drunen. Het Heusdens Buro voor Toerisme heeft vele wandelen fietsroutes voor U klaar liggen.
Er is ook weer een fraai boekwerk over Brabant verschenen; zie onze boeken rubriek. U kunt
zich weer opgeven voor onze jaarlijkse excursie, dit jaar wel een zeer mooie tocht. Ook de
Brabantse heemdagen staan weer op stapel. Al met al genoeg te beleven de komende de
tijd.
Veel Leesplezier.
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De jaarlijkse dagexcursie, die onze vereniging ieder jaar voor haar leden organiseert zal dit
jaar plaatsvinden op zaterdag 25 juni. We hebben dit jaar gekozen voor een heel ander soort
uitstapje. Niet met de bus, maar met een boot. De bedoeling is dat we met de rondvaartboot
WILJO een bezoek gaan brengen aan de oude stad Dordrecht.
We vertrekken om 9.30 uur vanuit Heusden, varen via de afgedamde Maas en de Merwede,
en meren vervolgens aan in de Kuipershaven van Dordrecht. Vanaf daar zullen de
stadsgidsen ons de stad in al haar glorie laten zien en er alles over vertellen.
De prijs voor deze schitterende dagtocht bedraagt € 40,- p.p..
Deze prijs is inclusief een lunch en een buffet aan boord (lunch rond 12 uur).
We komen om ongeveer 13.30 uur in Dordrecht aan. Na de stadswandeling gaan we
omstreeks 15.30u weer richting Heusden varen en tijdens de terugtocht krijgen we dan een
warm buffet, zodat er thuis niet meer gekookt hoeft te worden.
Het inschrijfformulier vind je op pagina 4
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Het nieuwe Plekbord
Zoals u hebt gezien is sinds 1 januari het Plekbord in een
nieuw jasje gestoken. Het lettertype en de lay-out zijn
aangepast, waardoor er meer tekst op minder pagina’s
past. Hierop zijn veel positieve reacties binnen gekomen bij
Toon Groot, de grote animator achter deze actie. Het
resultaat mag er dan ook wezen. Parallel hieraan zijn we
gestart met het Plekbord digitaal aan te bieden. Na een
schuchter begin neemt het aantal deelnemers gestaag toe.
Bij enkelen moest een drempel genomen worden omdat
het in het engels aangegeven wordt, maar iedereen is zeer
tevreden over dit maandelijks digitale nieuws. Met name de
foto’s kleuren het geheel bijzonder fraai op, wat in de
papieren versie ontbreekt. Een bijkomend voordeel is het
feit dat de foto’s, die er in gepubliceerd worden, direct
overgenomen en opgeslagen kunnen worden op de eigen
computer. Wil de heemkundekring in de toekomst
verzekerd blijven van een even groot ledenaantal als nu
het geval is, dan zullen we mee moeten in het digitale
tijdperk. Als eerste aanzet hiertoe roepen we daarom
iedereen op zich via onze website aan te melden voor dit
digitale plekbord: www.hkkonsenoort.nl
Wilt U de digitale versie al bekijken, dat kan. Op de website
van onze heemkundekring kunt u alle plekborden terug
zien. Ga naar de link “Plekbord” en daarna naar januari of
februari 2011. U ziet dan het vernieuwde plekbord geheel
in kleur op PDF formaat.

Over boeken gesproken
”Verhalen van Brabant”

behorende erfgoed, die van bepalende betekenis zijn voor
de geschiedenis en de identiteit van Brabant en de
Brabanders.
De lange en bewogen geschiedenis van wat nu NoordBrabant is, heeft veel sporen nagelaten. In het landschap,
in monumenten, in voorwerpen en documenten, en
natuurlijk ook in de herinnering van mensen. Sporen als het
Vorstengraf van Oss, de grootste prehistorische grafheuvel
die in Nederland werd opgeworpen, of de Blijde Inkomste,
een van de eerste constituties van Europa. Maar ook de
neogotische dorpskerken, de Aardappeleters van Van
Gogh en de Philipssfabrieken in het hart van Eindhoven.
Samen vormen zij het erfgoed van Brabant, samen
bepalen zij de identiteit van deze provincie en haar
bewoners. Veel van die sporen komen pas echt tot leven
door het verhaal over hun ontstaan, hun lotgevallen en hun
betekenis voor onze samenleving.
In dit boek wordt een aantal van die verhalen op boeiende
wijze verteld door Jan van Oudheusden. In heldere
bewoordingen en met gebruikmaking van fraaie illustraties
geeft hij een eigentijdse presentatie van het Brabantse
culturele erfgoed.
Het boek kost € 24,95 en is verkrijgbaar in de boekhandel.

Bedankje
Graag wil ik Heemkundekring Onsenoort en de stichting
Brabants Heem bedanken voor het zilveren draaginsigne
van de Stichting Brabants Heem dat ik van hen mocht
ontvangen. Ook bedankt voor alle mooie woorden,
bloemen, kaarten en telefoontjes.
Ook met het liedje van Marja, dat ze speciaal voor mij
zong, was ik erg blij. Het is een kroon op mijn werk, ik ben
hier heel erg blij mee. Iedereen bedankt. Het was geweldig.
Anna van Brabant
Ofwel An Pullen – van Drunen

Van de Waalwijkse historicus dr.Jan van Oudheusden
verscheen onlangs het boek, “Verhalen van Brabant,
geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken”, dat hij heeft
geschreven in opdracht van de provincie Noord-Brabant.
”Verhalen van Brabant” is gericht op het brede publiek en
het onderwijs. Het biedt achtergrond bij historische
gebeurtenissen en ontwikkelingen en het daarbij

Wie, Wat, Waar
Bijgaand een foto van de bijenhoudersvereniging uit Drunen, gemaakt vóór WOII. Mijn vader is daar lid van geweest en
zodoende is deze foto in mijn bezit gekomen. Uit mijn geheugen kan ik maar drie namen noemen t.w.: Deken Selten (midden),
5e van links dhr Veltman, oud gemeentesecretaris en uiterst recht dhr. Bergmans uit de Torenstraat. Het jaartal kan ik niet
vaststellen, maar wanneer deken Selten pastoor was is vast te achterhalen.
(Joannes Selten was in Drunen pastoor van 1905-1924. Hij was op 7.12.1861 geboren in Haps en overleed in Drunen op 13.1.1924. red.)

Zelf ben ik lid van de heemkundekring "de Baronie van Cranendonck" ( bestuur en fotowerkgroep).
Zie www.heemkundekringcranendonck.nl .
Frits Rechters

Stuur uw bevindingen naar de redactie van het Plekbord (zie colofon)

Bezoek eens een museum
Voordat het Noordbrabants Museum medio mei 2011
tijdelijk sluit vanwege een grootse verbouwing, pakt
het nog één keer uit met een bijzondere en sfeervolle
expositie. Vier maanden lang zijn circa vijftig Vlaamse
vedetten te bewonderen. Werken van bekende
modernisten uit België, die nooit eerder samen in
Nederland te zien waren!

Figuratieve, tikje vervormde voorstelling, kleurrijk maar toch
ook duister van toon. Emoties worden in een rauwe vorm
getoond. Bij hoge uitzondering is een deel van deze
collectie van januari tot medio mei 2011 te zien in het
Noordbrabants Museum.
Meer informatie: www.noordbrabantsmuseum.nl

Brabantse Heemdagen 2011
Wat hebben kunstenaars als James Ensor, Emile Claus,
Constant Permeke, Gustave de Smet en René Magritte
met elkaar gemeen? Ze woonden en werkten allemaal in
België, tussen 1885 en 1960, én hun werk maakt deel uit
van de collectie moderne kunst van het Groeningemuseum
in Brugge..
De dominerende stroming in de Belgische kunst ná de
Eerste Wereldoorlog was het Vlaams expressionisme. Dit
werd sterk beïnvloed door het Duitse expressionisme en
het kubisme. Het schilderij De verliefden in het dorp van
Frits Van den Berghe is hiervan een goed voorbeeld.

ste

De 63 uitvoering van de Brabantse Heemdagen wordt dit
jaar georganiseerd in Uden op donderdag 4 en vrijdag 5
augustus. Heemkundekring Uden organiseert dit onder het
motto “Uden, ook in het land van Ravenstein”. De
deelnamekosten zijn € 85,- per deelnemer. Het programma
en de inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij het
secretariaat.

Contactpersoon bij HKK Uden: Has Hendriks, 0413269312, secretaris@heemkundekringuden.nl

Foto-expositie
Hans van der Ven
Van 9 december tot en met 10
maart 2011 is de expositie
van de Heusdense
gemeentesecretaris Hans van
der Ven te zien in het
Bezoekerscentrum van
Heusden.

Oud-Indiëgangers
Wie kan ons helpen?
Zoals velen weten zijn wij (Henk de Wit, Peter de Jongh en Thijs Stevens) bezig
met het samenstellen van een boek over de Oud-Indiëgangers uit ons
heemgebied, die als militair naar de oost gingen. Wij organiseerden eerder al een
druk bezochte tentoonstelling in het d’Oultremontcollege. Intussen is heel veel
informatie over deze jongens verzameld. Maar zoals altijd wegen ook hierbij de
laatste loodjes het zwaarst.
Wij zijn op zoek naar een foto uit die tijd van Frans Engels (Haarsteeg; geboren
22 september 1926; zijn zus was als verpleegster in Indië) en Wim van Oijen
(Vlijmen; geboren 12 mei 1928).
Van Rinus van Bokhoven (Haarsteeg; geëmigreerd naar Australië) en Linus van
der Heijden (Haarsteeg; was waarschijnlijk bij de luchtmachttroepen) hebben wij
nog helemaal niets kunnen achterhalen. De plaats tussen haakjes is hun
woonplaats bij vertrek.
Onze vraag: wie kan ons aan informatie over deze mensen helpen of ons in
contact brengen met familieleden.
Reacties graag naar Thijs Stevens, tel. 0416-373138 of via de mail
ansenthijs@hetnet.nl

De expositie is hem door het
gemeentebestuur aangeboden
vanwege zijn veertigjarig
jubileum als ambtenaar.
Naast zijn werk als
gemeentesecretaris is Hans
van der Ven een bevlogen
amateurfotograaf. Zijn werk
heeft voor een belangrijk deel
betrekking op mensen en
landschappen. Ook
”portretteerde” hij mensen uit
Otjiwarongo, de Namibische
gemeente waarmee Heusden
een hechte samenwerking
onderhoudt.
De expositie in het
Bezoekerscentrum vormt een
dwarsdoorsnede van Van der
Vens’ werk in de afgelopen tien
jaar.
Locatie: Pelsestraat 17 in
Heusden Vesting.
Openingstijden: ma t/m vrij.
9.00-17.00 uur, za. 10.00-16.00
uur, zo. 13.00-17.00 uur

Inschrijving voor dagexcursie 25 juni 2011

Vlijmen vroeger

U kunt zich nu al opgeven voor deze dagexcursie door het
antwoordstrookje ingevuld in te leveren bij of op te sturen naar:

neemt deel aan de dagexcursie naar
Dordrecht met ______ personen

In MGT zijn het afgelopen jaar
een paar artikeltjes over
Vlijmen verschenen van Luc
Alosery.
Waarschijnlijk is het niet bij
iedereen bekend dat Luc al
geruime tijd een website heeft
met daarop veel foto's van
Vlijmen. Ook een aantal
verhalen over Vlijmen en zijn
bewoners kun je er lezen. Ook
is er e.e.a. over de vele
bijnamen uit Vlijmen op zijn site
terug te vinden. Voor iedereen
die belangstelling heeft voor
Vlijmen:
www.vlijmenvroeger.nl

Straat:

_________________________

Bert Meijs

Plaats:

_________________________

H. de Wit
Ans Zeeuwen

Grotestraat 18
5151JE Drunen
Schutterstraat 21 5241TS Rosmalen

tel 0416378375
tel 0735211235

U kunt het bedrag overmaken op Rabo 136504418 of ING 1574394

Naam:

_________________________

Telefoon: _________________________

Inleveren kopij
volgende nummer
vóór 15 april

