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Wat gaat het toch snel allemaal. Dit is al weer het laatste Plekbord voor de vakantie. We
hebben weer een succesvolle kastelendag achter de rug. En we kunnen weer vooruit kijken.
Na de vakantie komen het dubbelnummer over het Agrarisch Comité Oostelijk Langstraat en
de Open Monumentendagen op 10 en 11 september. Ook kunt U weer op de fiets springen
voor een mooie tocht, of nieuwe wandelroutes verkennen. De heren Anton van der Lee en
Gerard Pelders doen een beroep op U, om eens op zolder te gaan kijken naar oude
spulletjes waar u meer over wilt weten. Ook de foto’s van “Wie, Wat, Waar” zullen de tongen
in Vlijmen zeker los maken.
Een fijne vakantie

Archeologische vondsten uit ons heem
In het januarinummer van “Met Gansen Trou” uit 2001 verscheen de eerste aflevering van de
serie ”Archeologische vondst uit ons heem” door Gerard Pelders. Inmiddels heeft hij de
honderdste van deze vondstmeldingen ingediend, een megaprestatie van Gerard en zijn
fotograaf Rini Wouters. In de laatste jaren zijn door Anton van der Lee in dit verband ook een
aantal vondsten beschreven, met name medailles die door Gerard Pelders met zijn detector
her en der in ons heemgebied zijn opgespoord. Maar momenteel dreigt de reeks te
stagneren bij gebrek aan voorwerpen. Hoewel, als de grachtvondsten van het kasteel
Onsenoort er in zouden worden opgenomen, dan zouden ze nog jaren vooruit kunnen, maar
dat lijkt geen goed idee. Wanneer namelijk nog ooit een monografie over deze vondsten
wordt uitgegeven – en dat is zeker de bedoeling – dan is het geen wijsheid om tevoren al
een aantal highlights in versnipperde publicaties onder te brengen.
Ongetwijfeld bezitten ook sommige leden vondsten, die voor publicatie in de lopende reeks in
aanmerking zouden komen. Vandaar deze oproep: kom er mee voor de dag, want heel
dikwijls zijn het zaken die ook voor een breder publiek interessant zijn. Een korte
vondstmelding met de plaats waar het voorwerp is aangetroffen, eventuele
vondstomstandigheden, een beschrijving van de vondst en het gebruiksdoel. Liefst ook een
zo nauwkeurig mogelijke datering en een foto, dat alles in de omvang van één pagina, moet
voor menigeen wel haalbaar zijn. En mochten er lezers zijn, die de melding liever door Anton
of door Gerard laten verzorgen, dan kan dat natuurlijk ook. In dat geval wordt dan ook
gezorgd voor een goede foto. Graag even een berichtje aan een van de twee, dan wordt er
contact opgenomen.
Anton van der Lee: 0416 532242, e-mail antonvdlee@hetnet.nl
Gerard Pelders: 0416 377796, e-mail gerard.pelders@home.nl

De legende over de naam Hedikhuizen
Er bestaat al heel lang een legende over het ontstaan van
de naam Hedikhuizen. Vele opa’s en oma’s hebben al
eeuwen de legende verteld aan hun kleinkinderen.
Het verhaal ging over “Dick de Viking’”en het begon zo:
In die tijd trokken de Vikingen met hun schepen vanuit
Scandinavië Europa binnen om daar te gaan plunderen. De
Vikingen hadden grote lange schepen met een mast en een
groot zeil. Het waren bloeddorstige stoere mannen met
grote zwaarden. Zo kwamen ze ook naar de Nederlandse
kust waar ze aan land gingen om te plunderen. Ze trokken
via Zeeland de grote rivieren op, zoals de Rijn, de Waal,
maar ook de Maas. Boven in de mast van het schip zat altijd
iemand die over het land keek en dat was dus ook zo bij het
schip van “Dick de Viking”. Dick was de baas van het
Vikingschip en was op strooptocht op de Maas. Toen het
schip ter hoogte van Heusden was, zat er ook een Viking in
de mast en hij tuurde over het land. Dick stond vóór op het
schip, toen de Viking in de mast riep héé-dick-huizuuh! En
zo is de naam Hedikhuizen ontstaan. Maar het blijft een
legende en die hoeft niet altijd waar te zijn.

In de oorlog werden aan kloosters in Den Bosch nog Lieve
Vrouwenappels (een appelras ontwikkeld in Elshout)
geleverd.
Zijn er in de oostelijke Langstraat nog ergens exemplaren
van een Blauwbleuren, resp. Lieve Vrouwenappelboom te
vinden?
Zijn er mensen met afbeeldingen van deze streekgebonden
vruchtenrassen, of verhalen daarover?
Uw reactie graag naar Bas van Andel, 041639-1858 of
pomobas@wxs.nl

Nationale Monumenten Estafette
De Open Monumentendag bestaat dit jaar 25 jaar!
e
Het thema van de 25 Open Monumentendag is “Nieuw
gebruik - Oud gebouw” en gaat over herbestemming van
monumenten. In het volgende Plekbord komt meer
informatie over deze dag in de gemeente Heusden.
Ter gelegenheid van dit jubileum vindt vanaf 26 maart de
Nationale Monumenten Estafette plaats. In alle provincies
van Nederland gaat er elk weekend voor het publiek een
monument open dat behoort tot de nationale top 25 van de
best bezochte monumenten van 25 jaar “Open
Monumentendag” (o.a. Kasteel Nederhemert op 27
augustus).
Zie verder: www.openmonumentendag.nl/estafette.

Er op uit, pak de fiets

In het kader van de zoektocht naar het Kasteel van
Hedikhuizen bij de Komwiel te Haarsteeg, maakte Angelo
Andrean deze prachtige tekening. De Viking vóór op het schip
is John Schellekens en de Viking in de mast is Gerard Pelders.
John en Gerard leiden samen de zoektocht naar het kasteel.
Degenen die het Plekbord digitaal ontvangen, hebben de
tekening in prachtige kleuren.

Alweer een mooie fietsroute deze keer. U fietst vanuit
Drunen, Nieuwkuijk en Vlijmen naar het Drongelenskanaal,
langs het kanaal fietst U richting Den Bosch, U pikt de route
op bij knooppunt 74 (Margrietbrug) of 24 ( brug bij
Lunetten). Deze keer gaan we door het Bossche Broek naar
kasteel Haanwijk, waar u in de theetuin kunt genieten van
een lekker kopje koffie of thee. Vervolgens via Halder naar
Esch. Ook daar genoeg uitspanningen voor een
consumptie. De route gaat verder naar Helvoirt, de
Distelberg en vervolgens weer terug naar de Margriet .
Een mooie gevarieerde fietstocht van 40 km. Reken nog wel
even de aanlooproute mee.
U volgt de volgende knooppunten:

74 of 24 (start) 22-23-63-64-65-67-66-2928-26-77-76-25-73-74-24 (finish)
Blauwbleuren en Lieve Vrouwenappels
Vóór de oorlog kochten Joodse kooplieden op de veiling van
Vlijmen Blauwbleuren (een soort pruimen) om die op
zondag in Amsterdam als vers fruit te verkopen.

Veel fietsplezier

Inleveren kopij voor volgende Plekbord,
uiterlijk vóór 15 augustus a.s

Engelen, grensdorp aan de rivier
Dit fraaie boek, geheel in full-colour met 256 pagina’s, is
onlangs verschenen en is nog steeds voor € 29,95
verkrijgbaar in de boekhandel of bij mevrouw Henriette
Sars, De Vlacie 5 in Engelen, 073-6311367. Bij mevr. Sars
alleen na 19.00 uur.
Het boek bevat talrijke interessante artikelen over de rijke
geschiedenis van dit lange tijd Hollandse dorpje. Jammer is
dat een verkeerd oprichtingsjaar van onze heemkundekring
“Onsenoort” in het boek wordt vermeld. Dat is niet 1951,
maar 1947

U kunt nu bijvoorbeeld via de paaltjes wandelen vanuit de
Biesbosch naar het Groene Woud.
De routekaarten en de gidsjes zijn voor € 4,00 per stuk te
koop bij o.a. het Heusdens Buro voor Toerisme,
Pelsestraat 17 te Heusden

Luchtfoto’s Drunense Duinen
Op de wesite http://www.dotkadata.com/ staat een geweldig
aantal foto's die door de Engelsen tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog gemaakt zijn. Van verschillende foto's is ook
een huidige opname te zien. Zo ook van het stuifzandgebied
van de Loonse en Drunense Duinen met foto's van 1955
en 2007. In een Nieuwsbrief van Natuurmonumenten staat
dat dit stuifzandgebied in 1850 zo'n 1400 ha groot was en
nu nog maar 270 ha.

Goed bezochte kastelendag,
De kastelendag op 13 juni j.l.is weer goed bezocht. In de
Plekhoek was het een komen en gaan van bezoekers en
belangstellenden. Gererd Pelders en John Schellekens
hadden heel wat uit te leggen. Ook de tentoonstelling in de
De la Courtzaal van de kasteeltoren van Rien van den
Braak over “mineralen en fossielen” was zeker de moeite
waard. Op de bovenste verdieping van de toren had de
heemkundekring haar tentoonstelling met vele
gerestaureerde vondsten uit de slotgracht.
Tenslotte presenteerde de Stichting Honsoirde een
expositie van Marleen van Ravenstein (abstracte
schilderijen) en Jan Bolder (schilderijen van landschappen),
die zeer kleurrijk waren te noemen.

Wandelroutenetwerk Hart van Brabant
Op zondag 29 mei 2011 is de feestelijke opening van het
nieuwe wandelroutenetwerk. In navolging op het
wandelroutenetwerk in de Loonse en Drunense Duinen, is
nu het netwerk Midden Brabant aangelegd in Waalwijk,
Heusden, Vlijmen en Drunen. Het doel van deze
ontwikkeling is een aaneensluitend netwerk in heel Brabant.

Wie, Wat, Waar
U ziet ze tegenwoordig weer, een brommer- of een solexclub door Nederland. Vijftig jaar geleden was dat wel anders,
maar in Vlijmen hadden ze toch ook wel zo iets dergelijks. Rijwielzaak “Gebr. de Vaan” in Vlijmen aan de Akker hield
jaarlijks een Sparta-brommertoertocht voor hun klanten, getuige de twee onderstaande foto’s. Weet U een leuke
anekdote of weet U wie deze mensen zijn en uit welk jaartal deze fraaie foto’s komen, laat het ons dan weten.

Foto 1: Voor de Rijwielzaak aan de Akkerstraat

Foto 2: ergens op een veerpont

