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In dit nummer o.a.:
Dagexcursie Dordrecht
Er op uit, pak de fiets
Wandelen langs de
Nieuwkuijkse Wiel
Kastelendag

Het voorjaar is nu echt begonnen. Pasen hebben we weer achter de rug, de lammetjes lopen
in de wei, de vogels in de tuin zijn volop in de weer met nesten bouwen en het voeren van de
jongen. Ook de ooievaar heeft zich weer gemeld in het gebied tussen Elshout en OudHeusden. Dus volop genieten. De excursie naar Dordrecht was in recordtijd volgeboekt. We
hebben informatie over de Kastelendag, de archeologische werkgroep en de bedevaart naar
Elshout. Verder een wandeltocht en een fietstocht voor U. Mooier kan de lente niet beginnen.
De redactie

Excursie Dordrecht op zaterdag 25 juni
We gaan deze keer met de WILJO-boot ”Zeearend” vanuit Heusden naar Dordrecht. Er zijn
momenteel zoveel aanmeldingen dat we volgeboekt zijn. Degenen die zich nu nog
aanmelden worden op een reservelijst geplaatst en zullen in volgorde van binnenkomst
worden behandeld. De boot vertrekt om klokslag 9.30u vanaf de aanlegsteiger die direct
achter de Vismarkt te zien is. We verzamelen om 9.00u bij de molen op de Vismarkt. De
bedoeling is dat iedereen met eigen vervoer naar Heusden gaat. Het beste is om de auto te
parkeren op het Oranjebolwerk. Deze parkeerplaats is bij Bakkersdam, naast de
scheepswerf. Van daar is het langs het water ongeveer 8 minuten lopen naar de
aanlegsteiger. Parkeren is daar gratis.
Bij aankomst op de boot krijgt u een kop koffie of thee met een soesje. Omstreeks 12.00 uur
zal een lunch geserveerd worden en na de rondleiding in Dordrecht zal op de terugweg een
warm buffet worden geserveerd. U kunt wel begrijpen, dat WILJO voor ons een heel speciale
prijs heeft berekend en we zijn hen daarvoor uiteraard zeer erkentelijk. Hopelijk werkt het
weer een beetje mee, zodat we volop kunnen genieten van deze prachtige tocht.

Meimaandviering in Elshout
De meimaand is voor Elshout altijd heel bijzonder. Dan is nl. de bedevaart ter ere van de
Wonderbare Moeder. De H.Missen zijn op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 08.00
uur, 09.30 uur en 11.30 uur. Vele koren en gilden uit de regio zullen deze opluisteren.
Op 31 mei is het ”Onzen Dag”, met een processie die begint om 19.00 uur vanuit de kerk,
waarna een openluchtmis wordt gehouden bij de Mariakapel. Op dinsdag en donderdag in de
meimaand zijn er ook avondmissen. Die beginnen om 19.00 uur.

Dag van het Kasteel
e

Op 2 Pinksterdag, 13 juni, zal traditioneel de ”Dag van het
Kasteel” worden gehouden, waaraan onze vereniging ook
weer mee doet. Dit jaar hebben we wederom een aantal
activiteiten:
Zolderopruiming
Het bestuur van HKK Onsenoort is bezig de zolder van de
toren opnieuw in te richten. Tijdens de Kastelendag op 13
juni aanstaande houden we daarom een zolderopruiming.
O.a. kaarten en Met Gansen Trou (van 1980-heden) zijn te
koop tegen sterk gereduceerde prijzen.
Expositie Archeologie
Onze werkgroep Archeologie zal in onze heemkamer in de
kasteeltoren tekst en uitleg geven over archeologische
vondsten en in ”De Plekhoek” zal de werkgroep een
demonstratie restaureren houden.
Expositie Mineralen en Fossielen
Naast de activiteiten van de werkgroep zal er in de La
Courtzaal een tentoonstelling te zien zijn van fossielen en
mineralen. Deze tentoonstelling zal worden ingericht door
amateurgeoloog Rien van den Braak uit Tilburg. Hij
verzamelt al ruim 20 jaar fossielen en mineralen. Naast het
exposeren van een deel van zijn mooie vondsten, zal hij
tijdens de tentoonstelling o.a. ook demonstreren hoe je
fossielen prepareert en mineralen schoonmaakt en onder de
microscoop bekijkt. Ook aan de jeugdige bezoekers zal hij
tijdens deze tentoonstelling de geheimen vertellen van zijn
bijzondere en boeiende hobby.

zichtbaar en zijn vervolgens verdwenen bij de bouw van de
school aan de Rembrandtlaan.
U krijgt alle originele spullen weer terug. Er zullen foto’s of
kopieën van worden gemaakt voor het boek.
Bij voorbaat alvast onze dank. Namens de redactie,
Bas Aarts 013-5356510 info@brabantskasteel.nl

Wandeling in Nieuwkuijkse natuur.

Rien van den Braak in zijn atelier

“Kasteel van Oudheusden”
In het dit jaar te verschijnen boek over de geschiedenis van
Oudheusden tot 1935 wordt een belangrijke bijdrage
opgenomen over de (verdwenen) kastelen. Oudheusden is
een uniek kastelendorp. Bas Aarts, schrijver van deze
bijdrage zou wat hulp willen krijgen op de volgende punten:
* Wie bezit er nog foto’s of ander illustratiemateriaal met
daarop het kasteel van Oudheusden van vóór 1954? Toen
werd namelijk het poortgebouw van de voorburcht, als
allerlaatste rest van het kasteel, gesloopt.
* Wie bezit er nog foto’s of spullen die verband houden met
de blootlegging van de funderingen van dit kasteel in de
zomer van 1971? De resten waren toen maar even

De komende maanden verzorgen de gidsen van het
Heusdens Buro voor Toerisme weer een bijzondere
wandeling. Gekozen is voor het gebied aan weerszijden van
de Meerdijk en de Heidijk ter hoogte van de Nieuwkuijkse
Wiel en het Nieuwkuijkse Bosje. De start is om 10.00 uur
precies bij de Emmamolen (hoek Sint Jorisstraat,
Nieuwkuijkseweg) op de eerste zondag van elke maand van
mei tot en met oktober 2011.
De eerste wandeling vindt plaats op zondag 1 mei. De
kosten bedragen € 4,50 p.p. De wandeling duurt anderhalf
uur. Het is mogelijk om na afloop koffie met molenkoek en
een bezichtiging van de Emmamolen te boeken.
Reserveren bij het Heusdens Buro voor Toerisme.
Voor meer informatie zie ook: www.hbtheusden.nl , of
neem contact op met het Heusdens Buro voor Toerisme tel.
(0416) 66 21 00, e-mail : info@hbtheusden.nl.

De twee paters zijn terug uit de tropen
In het Mariapolicentrum van Abdij Mariënkroon hangt een
groot kunstwerk aan de muur van wijlen pater Raijmundus,
waarin een detail met vijf zingende paters. Tijdens de
verbouwing, anderhalf jaar geleden, zijn er twee paters op

mysterieuze wijze verdwenen. Dit tot grote teleurstelling van
abt Hopstaken. Na veel rondvragen bleven ze zoek.
Maar de oplossing is gevonden in onze archeologische
werkgroep en wel bij Frans en Sjannie Dorff, die twee
nieuwe paters gemaakt hebben. Op donderdag 14 april zijn
deze onthuld en bij de andere drie paters teruggeplaatst. Nu
is het stel weer kompleet en zingen ze weer met zijn vijven.
Frans en Sjannie, bedankt namens onze werkgroep,
Stichting Mariapoli en abt Hopstaken

Tafeltennis toernooi "De Zilveren Schoen"
in de veilinghallen te Elshout/Drunen.
In de jaren 1950 tot 1965 werd jaarlijks een groots opgezet
tafeltennistoernooi gehouden in de veilinghallen te
Elshout/Drunen, georganiseerd door tafeltennisvereniging
"De Smashers" uit Elshout. Het was een zeer groots
opgezet toernooi, waarbij op meer dan veertig tafels werd
gespeeld met vele honderden deelnemers uit Nederland,
België en Duitsland.
In de laatste edities werden vier hoofdprijzen, zijnde
wisselprijzen, uitgereikt:
-1- Zilveren Schoen (aan de best presterende vereniging)
-2- Zilveren Schroef (aan de best presterende
NEDERLANDSE vereniging)
-3- Dames beker (voor de best presterende vereniging op
basis van de dames)
-4- Heren beker (voor de best presterende vereniging op
basis van de heren).
Uiteraard werden er ook individuele bekers/medailles
uitgereikt.

De vijf zingende paters weer op hun bestemming

Wie kan mij helpen met informatie, foto's, films van dit
toernooi?Ook ben ik geïnteresseerd in alle gegevens
betreffende de Elshoutse tafeltennisvereniging "De
Smashers".
Bert van den Brandt (llbrandt@vdbic.nl)

Bezoek eens een museum
4 en 5 mei staan weer voor de deur. Dagen waarop we
weer stil staan bij de zwarte periode van de Tweede
Wereldoorlog. Dit is mooi te combineren met een
bezoek aan het museum ”Bevrijdende Vleugels” in
Best. Dit museum staat in het teken van de Operatie
”Market Garden”, die de bevrijding inluidde van het
zuiden van Nederland.
Museum “Bevrijdende Vleugels”, een museum met een
verhaal, een museum met een indrukwekkend verhaal over
de periode 1930 -1945. Geheel gerenoveerd en centraal
gelegen tussen Best en Son. Het museum ligt op een
prachtig terrein in het gebied waar op 17 september 1944
luchtlandingen plaatsvonden tijdens de operatie ”Market
Garden”. Deze operatie luidde de bevrijding in van ZuidNederland. In verschillende hallen worden de bezetting, de
onderdrukking en uiteindelijk de bevrijding, uitvoerig belicht.
Dankzij 3D film, voertuigen, displays en foto’s ontstaat voor
de bezoeker een duidelijk beeld van alle gebeurtenissen in
deze oorlogsperiode. Laat U rondleiden langs de bijzondere
collectie of laat U imponeren en ga simulatie vliegen op de
pc en een groot scherm. Een spannende speurtocht voor
kinderen kan natuurlijk ook.

DVD „Met Gansen Trou 1951 t/m
2010‟
De nieuwe DVD met daarop alle jaargangen van Met
Gansen Trou 1951 tot en met 2010, 12.000 pagina’s tekst,
is nu verkrijgbaar bij het secretariaat (Grotestraat 103 te
Drunen, 0416-320995 of bestuur@hkkonsenoort.nl) en kost
afgehaald € 20,-. De DVD kan ook opgestuurd worden,
maar dan zijn de kosten € 22,50.

Bezoek adres: Sonseweg 39 5681BH Best
Tel: 0499-399722
Website: www.wingsoflibiration.nl
Openingstijden: dagelijks van 10.00-17.00 uur
Tarieven: volwassenen € 7,50 kinderen tot 6 jaar gratis en
vanaf 6 jaar €4,00

Inleveren kopij vóór 15 mei
De nieuwe hoes voor de DVD Met Gansen Trou 1951 t/m 2010

Er op uit, pak de fiets!
Wie, Wat, Waar
Op de vorige foto van de bijenhoudersvereniging uit Drunen hebben we een
reactie gehad van Jo van de Wiel. Hij wist te bevestigen dat de namen die bekend
waren kloppen, dat het inderdaad pastoor Selten is. Dus de foto is van vóór 1924.
Ook vermeldde hij dat de tweede van links Martinus Vissers is, de vader van Jo
Vissers, die in hotel Royal (nu Plein 13 ) zat in Drunen.
Met wat hulp zou hij nog wat meer namen kunnen ontdekken. We wensen hem
succes. Uiteraard kunt U ook blijven reageren.

De komende maanden willen we,
als we ruimte hebben, een leuke
fietstocht of wandeling plaatsen in
dit blad. Deze keer een prachtige
fietstocht in het rivierengebied de
Bommelerwaard. Een veelzijdige
route met veel cultuur en natuur.
We werken met het
fietsknooppuntennet.
We starten onze route bij café
Treurenburg bij de Hedelse brug.
Daar kunt u de auto parkeren, en als
u heel goede benen hebt dan kunt u
er natuurlijk ook vanuit ons heem
heen fietsen. We starten bij
knooppunt 48.

Nieuwe foto.
Tijdens de vrijwilligersmiddag kwam Marja Kivits uit Vlijmen met dit voorwerp aan,
met de vraag of we hier iets van af wisten. Het voorwerp ging de zaal rond, maar
niemand kon daadwerkelijk zeggen wat voor (gebruiks)voorwerp het was. We zijn
uiteraard wel nieuwsgierig geworden wat het dan wel moet zijn. Weet iemand van
U het, laat het ons dan weten, dan maakt U Marja in ieder geval blij en ons weer
wat wijzer.
Stuur uw reactie naar de redactie van het Plekbord (zie colofon)

Vervolgens gaat u de brug over en
rijdt via Hedel richting Ammerzoden U
komt langs het kasteel en vervolgt de
route naar Bruchem, waarna u in
Zaltbommel komt. Deze vesting is
zeker de moeite waard om eens van
uw fiets te stappen voor een
rondwandeling en een kop koffie.
Hierna vervolgt u de route en gaat
onder de A2 door naar de dijk langs
de Waal die naar Rossum leidt, een
prachtig natuurgebied zult u hier
aantreffen. In Rossum aangekomen
kunt u al snel de ooievaar op de oude
fabrieksschoorsteen waarnemen, en
even verderop in een
hoogspanningsmast treft u maar liefst
vijf ooievaarsnesten aan. Dus vergeet
de verrekijker niet.
Ook hier zijn mooie uitspanningen
voor een versnapering. De sluizen
van St. Andries zijn hier binnen
bereik. Vervolgens fiets u via de
golfbaan naar Kerkdriel en vervolgens
over de dijk naar Hoenzadriel om
daarna weer in Hedel uit te komen.
Ook hier leuke dijkhuisjes en mooie
natuur. In Hedel gaat u weer over de
brug en U bereikt de eindbestemming.
De route is 40 km lang, rijd je hem
vanuit ons heem, dan komen daar
nog zo’n 20 km bij. Dus hou daar
rekening mee.
U kunt de route volgen via de
volgende knooppunten:

48 (start) 97-14-3-12-60-6364-65-66-78-67-98-23-6122-21-97-48 (finish)
Veel fietsplezier
Hebt u ook een leuke route en wilt u
deze met ons delen, stuur hem dan
naar het Plekbord.
De redactie

