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De najaarsexcursie gaat naar Woudrichem 
 
Op zaterdag 24 september wordt de jaarlijkse najaarsexcursie georganiseerd. De reis gaat 
dit jaar naar het mooie vestingstadje Woudrichem. Woudrichem is de ”hoofdplaats” van het 
omringende land van Altena en kent een rijke historie. 
In 1356 krijgt Woudrichem stadsrechten. De visserij heeft een heel belangrijke rol gespeeld 
en heeft altijd voor veel werkgelegenheid gezorgd. 
In de jaren vijftig verliest de visserij, vanwege de vervuiling van de Maas en de Merwede, 
haar belang. Vooral de vangst van zalm en ook paling is in die jaren de belangrijkste bron 
van bestaan. 
In het visserijmuseum is dat allemaal te horen en te zien. 
De excursie omvat een stadswandeling onder leiding van een aantal gidsen en natuurlijk een 
bezoek met uitleg aan het visserijmuseum. Kortom, een bezoek aan Woudrichem is meer 
dan de moeite waard. 
De kosten bedragen 10 euro p.p. Hierbij is inbegrepen: 2x koffie met iets lekkers erbij, 
stadsgidsen, entree en gidsen in het museum. 
Natuurlijk vertrekken we zoals ieder jaar vanaf de abdij met eigen vervoer. Er is altijd wel 
plaats voor degene die mee willen rijden. Vertrek om klokslag 12.30 uur. 
 
U kunt zich voor deze excursie telefonisch of per mail opgeven bij: 
Ans Zeeuwen Schutterstr. 21 in Rosmalen. Tel. 073 5211235 Mail. anszeeuwen@ziggo.nl 
Henk de Wit     Grotestraat 18    in Drunen      Tel. 0416 378375 Mail. Dewit.h@planet.nl 

 

 

Oorkonden als bron voor de regionale geschiedbeoefening 
 

In samenwerking met de Stichting Brabantse Bronnen vestigt het Streekarchief Land van 
Heusden en Altena dit najaar de aandacht nadrukkelijk op middeleeuwse oorkonden. In deze 
cursus wordt gedurende acht bijeenkomsten ingegaan op tal van aspecten met betrekking tot 
middeleeuwse oorkonden, zoals het perkament; schrift en verschriftelijking, 
rechtshandelingen, de bezegeling, schrijfcentra en kanselarijen, oorkonden in archieven, het 
maken van transcripties en edities. Voor de lessen wordt speciaal cursusmateriaal 
ontwikkeld, waarin uiteraard gebruik wordt gemaakt van de oorkonden in de archieven en de 
collecties van het Streekarchief. Vanzelfsprekend is er ook ruime aandacht voor het lezen 
van de oorkondeteksten. Deelnemers aan deze cursus moeten daarom al ervaring hebben 
met het lezen van oud (middeleeuws) schrift.  

Data: dinsdag 18 oktober tot dinsdag 13 december 2011 (acht lessen)  
Tijdstip: van 10.00 tot 12.00 uur. 
Locatie: Streekarchief Land van Heusden en Altena, te Heusden. 
Docent: Hildo van Engen. 
Kosten: € 75,- (incl. studiemateriaal 
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Sint-Knillis van Bokhoven 
 
De persoon van Sint-Cornelius, paus en martelaar, staat in 
de septembermaand van 2011 tijdens de bedevaart in 
Bokhoven centraal. De bedevaartgangers laten zich tijdens 
de zondagse vieringen om 9 en 11 uur door deze 
beschermheilige van het hoornvee inspireren. Vooral in 
Brabant wordt Sint-Knillis ook om hulp gevraagd tegen 
kinderstuipen, epilepsie, kramp, zenuw- en oorkwalen. De 
bedevaarttraditie in Bokhoven gaat terug naar 1839, toen 
Sint-Cornelius voor het eerst in het laatmiddeleeuwse 
kerkje werd vereerd. 
Het Corneliusbeeld staat vooraan in een aparte kapel. Als 
het goed weer is, is er iedere zondagmorgen om 11.00 uur 
in de pastorietuin een openluchtmis. Het dameskoor uit 
Bokhoven, ondersteund door mannen uit Haarsteeg, 
luistert de viering op 4 september op. Het Latijns 
parochiekoor Cantemus Dominum uit Amstelveen op 11 
sept, het koor Musica uit Rosmalen op 18 sept. en het 
Gildekoor Sint-Barbara uit Dinther op 25 sept., zijn op die 
zondagen de gastkoren.  
 

 
Gildekoor St. Barbara uit Heeswijk Dinther 

 
Rondleidingen Abdij Mariënkroon 

 
Regelmatig organiseert onze vereniging rondleidingen op 
de abdij voor buurtverenigingen, scholen, 
heemkundekringen, families etc. De rondleidingen duren 
tussen de twee en drie uur. Een programma kan zijn: 
- presentatie over de geschiedenis van Abdij Mariënkroon, 
kasteel Onsenoort en het project ”Grachtvondsten”.  
- 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. 
 

 

Cursus familiegeschiedenis bij het 
Streekarchief 
 

Hebt u belangstelling voor de geschiedenis van uw familie, 
maar weet u niet hoe te beginnen? Het Streekarchief Land 
van Heusden en Altena organiseert het komende 
winterseizoen een cursus genealogie voor beginners, 
waarbij uit de doeken wordt gedaan hoe je 
familiegeschiedenis in kaart brengt. In zes lessen wordt u 
wegwijs gemaakt in bronnen, zoals de registers van de 
Burgerlijke Stand, de doop-, trouw- en begraafregisters 
(DTB), en komt u alles te weten over de verschillende 
methoden waarop u uw onderzoek naar het wel en wee 

van uw voorvaderen kunt aanpakken. Aan het einde van de 
cursus bent u in staat om zelfstandig onderzoek te doen. 
Cursusdata: dinsdag 17 en 24 januari; 7,14 en28 februari 
en 6 maart 2012.  
 
Tijdsduur: van 19:30 tot 21:30 uur. 
Locatie:  Streekarchief Land van Heusden en Altena, 
Pelsestraat 17 Heusden. 
Docent:  Bert de Vaan. 
Duur: zes lessen. 
Kosten:  € 50,= (inclusief studiemateriaal en koffie of thee).  
Aanmelden via: www.salha.nl/cursussen of telefonisch 

0416-661901. 
 

 
Programma Open Monumentendag 
Heusden 2011 
 

In het tweede weekend van september is het de jaarlijkse 
Open Monumentendag, zie hier onder het uitgebreide 
programma in Heusden: 
 
Op donderdag 8 september gaat het van start met een 

paneldiscussie in het Rijksmonument Mommersteeg aan 
de Wolput in Vlijmen. Een discussie over herbestemming 
monumentale panden in de gemeente Heusden met 
bijzondere aandacht voor herbestemming van het gebouw 
Mommersteeg. Moet het een cultuur maatschappelijke 
functie krijgen? Hoe doe je dat op een manier waarbij het 
pand duurzaam wordt gemaakt zonder het oorspronkelijke 
karakter aan te tasten en hoe houd je het betaalbaar voor 
toekomstige gebruikers? Paula Jorritsma van het 
Streekarchief Land van Heusden en Altena leidt het debat 
tussen projectontwikkelaars, politici, architecten, 
heemkundigen en woningcorporaties. Aanvang 20:00 uur, 
toegang is gratis.  

 
Op vrijdag 9 september bezoeken leerlingen van 

Heusdense basisscholen een aantal monumenten tijdens 
de Open Monumenten Klassendag.  
 
Op zaterdag 10 september staan er gidsen klaar die 

vanaf 12.00 uur elk uur een gratis rondleiding door 
Heusden Vesting verzorgen inclusief  een bezoek aan een 
pand waarop het thema  „Nieuw Gebruik – Oud Gebouw‟ 
van toepassing is. Aanmelden is niet nodig. Start bij het 
Bezoekerscentrum, Pelsestraat 17, Heusden Vesting. 
Provincie Noord-Brabant wil forten en verdedigingswerken 
die deel uitmaakten van de Zuiderwaterlinie extra in de 
schijnwerpers zetten tijdens de internationale Fortennacht 
(zie www.zuiderwaterlinie.nl). Daarom wordt op zaterdag 

10 september om 19.30 uur een speciale rondleiding met 
als thema de Heusdense verdedigingswerken 
georganiseerd. Deelnemers aan deze wandeling 
ontvangen gratis een speciale uitgave van het Suske en 
Wiske-album De Laaiende Linies.  
Alle rondleidingen zijn gratis. Aanmelden voor de speciale 
avondrondleiding is noodzakelijk en kan tot vrijdag 9 
september telefonisch 0416-662100 of per e-mail 
info@hbtheusden.nl. Starten in het Bezoekerscentrum, 
Pelsestraat 17, Heusden Vesting.  
 
Op zondag 11september is het gebouw Mommersteeg 

aan de Wolput geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
Wooncorporatie Woonveste verzorgt twee rondleidingen 
door dit bijzondere rijksmonument, aanvang 14.00 uur en 
15.00 uur. Er zijn foto‟s te zien, uit de tijd dat het gebouw 
nog in bedrijf was als zadenhandel, en artist impressions 
van mogelijke herbestemmingen voor het gebouw. 
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Kerken, concerten en boekenmarkt 

Op zaterdag en zondag zijn er ook een aantal kerken 
geopend voor bezichtiging, is er een boekenmarkt, worden 
orgels bespeeld en kan men zelfs een toren beklimmen. 
Traditiegetrouw is de monumentale boerderij aan de 
Nassaudwarsstraat  5 in Vlijmen op zondag geopend vanaf 
12.00uur.  
 
Magazine Open Monumentendag 2011 

Bij de Uitpunten in de gemeente Heusden, bij het 
Heusdens Buro voor Toerisme  en bij het Streekarchief 
Land van Heusden en Altena kunt u het magazine Nieuw 
Gebruik – Oud gebouw vanaf vrijdag 9 september gratis 
meenemen. Het magazine is geschreven door Kees van 
den Oord en bevat ook het  programma van Open 
Monumentendag 2011.  
 
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. 
 

 
 

Wie kent dit wapen? 
 
Het hierbij afgebeelde wapen komt voor op een 
aardewerkscherf van steengoed, gevonden in Bokhoven. 
Links (heraldisch rechts) staat zo te zien een hond 
(poedel?), rechts drie vogels. In het helmteken komen 
beide dieren terug. Het kan natuurlijk een fantasiewapen 
zijn, dat de pottenbakker alleen maar ter versiering heeft 
aangebracht, maar soms werd door belangrijke figuren ook 
aardewerk besteld met daarop het eigen familiewapen. Het 
zou natuurlijk heel interessant zijn als het wapen verband 
zou houden met een adellijke familie, die met Bokhoven te 
maken heeft.  
 
Wie kent dit wapen? 
 
Anton van der Lee 
E-mail: antonvdlee@hetnet.nl, tel. 0416 532242. 

 

 

 
Wie, wat, waar 
 

We hebben wat reacties binnen gekregen op de twee foto‟s 
van vorige keer. De foto‟s zijn gemaakt half jaren `60 voor 
de winkel van de Gebroeders de Vaan aan de Akkerstraat 
in Vlijmen. De gebroeders de Vaan hadden voor hun 
brommerklanten een tourtocht uitgezet naar de 
Spartafabriek in Apeldoorn. Kees de Vaan vertelt: “Het was 
een hele onderneming met allemaal wegen binnendoor. 
Een mooie maar lange tocht. Ik zelf reed mee met een 
bestelbus met daarop een bezem gebonden, een echte 
bezemwagen dus. Na afloop zijn we nog lekker doorgezakt 
bij café ”Den Braai”. 
De volgende personen hebben we kunnen achterhalen: 
 
Foto 1 vlnr: onbekend, Mien van Bokhoven-vd Wiel, Frans 

van Bokhoven, onbekend, Hendrik Mommersteeg, Piet van 
Engelen, Cor van Zon, Karel Herman en zijn vrouw Beth, 
Jan/Ad? Mommersteeg, Wim van Dal met achterop Jo van 
Dal, Toon vd Wens met zijn Vrouw, onbekend. Voor het 
linkerraam nog net zichtbaar: Bart vd Griendt. 
Foto 2 vlnr: Bet en Karel Herman, Toon vd Wens, Jan/ad? 

Mommersteeg, Jo van Dal, Wim van Dal, Tinus van den 
Hurk en vd. Heijden, monteur bij de Vaan. 
 
We kregen ook een leuke reactie van Rien van der Pluijm 
uit Haarsteeg, een leuk verhaaltje dat we U niet willen 
onthouden: 
 
Wat een geweldige foto's. Echt, hier geniet ik van. Mag ik 
jullie een handreiking doen? Ik woon in Haarsteeg. In ”De 
Hoeven”, maar ben geboren en getogen in Raamsdonk. Ik 
ben van '46 en heb datgene wat er op de foto's staat zien 
gebeuren. In Raamsdonk en in Raamsdonksveer waar mijn 
vader vandaan kwam. Daar kwam ome Kobus op zijn 
nieuwe Zundapp met mijn tante Beth achterop, compleet 
met hoofddoekje! Die Zundapp, compleet met schilden en 
beugels, had hij verdiend met overuren op de zandstort van 
het huidige knooppunt Hooipolder. In 1960 of zo. 
 
Deze prenten getuigen van de wederopbouw van 
Nederland! Ze stammen ongetwijfeld uit de jaren 1960/'70. 
Na de naoorlogse armoede en de bestedingsbeperking van 
1956 werd de loonvorming in 1963 losgelaten. Tot die tijd 
bepaalde de regering de hoogte van de lonen. Daarna 
stegen de lonen en konden arbeiders, zoals heel treffend 
op jullie foto's aangegeven, zelfs een bromfiets kopen! Ik 
heb het meegemaakt, trots waren ze. Hun vrouwen kregen 
een sjaaltje en een speciaal jasje. Je nam een bromfiets 
met beenschilden of niet. Zie ze staan met hun sigaretje, 
hun petjes en hun hoed. Zie het plekje waar hun vrouwen 
staan! Als je wilt weten hoe het toen stond met de 
vrouwenemancipatie, kijk dan naar deze foto's. 
  

Voor mij is het een grote herkenning. Chapeau. 
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Het Dubbelnummer 2011 
 
In september 1961 startte het Agrarische Comité van de 
Oostelijke Langstraat met de organisatie van een jeugddag 
in Elshout. Doel was om de onderlinge sfeer en 
samenwerking tussen boeren en tuinders uit het gebied 
van Vlijmen, Haarsteeg, Drunen, Elshout en Nieuwkuijk te 
verbeteren. Uit deze rijke agrarische traditie zijn Trekker-
Trek en de Oldtimer Tourtocht voortgekomen. 
 

 
 
Voor het thema van het dubbelnummer van 2011: zie 
bovenstaande foto. Een speciale uitvoering van dit nummer 
is op vrijdag 26 augustus op feestelijke wijze 
gepresenteerd aan wethouder van Bokhoven. Met een 
voorafgaande Oldtimer tourtocht werd deze presentatie 
ingeluid. In het volgende Plekbord meer hierover. 
Ook U kunt in het bezit komen van deze speciale editie met 
kleurenkaft. Dit nummer is te koop voor de prijs van € 3,- bij 
de volgende verkooppunten: 
 
Bokhoven: Kees van den Oord,  
Gravin Helenastraat 1. 073-5130407  
Drunen: Bart Beaard, Grotestraat 103. 0416-320995 
Elshout: Tuin- en Parkmachines, 
Elshoutseweg 25.  0416-372273 
Haarsteeg: Tweewielers Hans Koks,  
mr. Prinsenstraat 10.  073-5112601 
Vlijmen: Bert van Opzeeland, Hopbel 10.  073-5113213 
 

 

Veel water tijdens excursie Dordrecht 
 
Op zaterdag 25 juni stapten ruim 100 heemkundeleden op 
de boot van rederij Wiljo in Heusden. Om half tien zou het 
schip vertrekken naar Dordrecht. 
Het was een druilerige dag, maar er waren opklaringen op 
komst, zo was ons voorspeld. Het was gelijk al een 
gezellige boel, velen hadden elkaar al weer een tijdje niet 
gezien en de tongen kwamen spoedig los. We begonnen 
met koffie en al spoedig zaten we op het Heusdense 
kanaal om onze tocht via de Maas naar Andel te vervolgen. 
Daar werden we door de sluis geloodst, altijd weer een 
mooie gebeurtenis. Toen we bij Woudrichem kwamen 
voeren we de Merwede op en zagen de contouren van  

 
De aankomst in Dordrecht 

 
Gorinchem en de grote Merwedebrug, waar we onderdoor 
vaarden. Het zicht was helaas niet best en dat was 
natuurlijk wel jammer. Binnen ging het buurten gezellig 
door en Kapitein Cornée had over bezoek geen klagen. 
Rond twaalf uur werd de lunch geserveerd en de broodjes 
met kaas en ham, de koffie, de thee en de melk gingen er 
in als koek. 
We voeren vervolgens de Boven-Merwede en daarna de 
Beneden-Merwede op en passeerden plaatsen als: Boven 
Hardinkxveld, Hardinxveld-Giedendam en Sliedrecht. Rond 
half twee meerden we aan in de haven van Dordrecht, 
waar we van boord gingen. Nog steeds was het niet droog 
en de paraplu‟s waren nodig. De gidsen stonden ons al op 
te wachten op de kade en we kregen een mooie en 
interessante rondleiding door de Dordrechtse binnenstad. 
En het moet gezegd worden, het is een prachtige stad met 
vele oude gebouwen en schitterende gevels. Ook de haven 
is een plaatje om te zien. Rond half vier was iedereen weer 
terug op de boot , werd het tijd voor een borrel en kon de 
terugvaart beginnen. Om zes uur was er op het schip nog 
een lekker warm buffet, dat iedereen zich goed liet 
smaken. En gelukkig, na het eten werd het droog en 
konden we lekker op het dek nog wat nabuurten. Rond 
zeven uur arriveerden we weer in de haven van Heusden. 
We kunnen terug kijken op een waterrijke dag,  maar toch 
zeker ook een mooie dag. Dit hadden Ans en Henk toch 
maar weer mooi voor ons geregeld. Bedankt allebei.  
 
Aan het digitale Plekbord dat op de website te vinden 
is en dat U, desgewenst, thuis gestuurd krijgt per mail, 
hebben we twee pagina’s met foto’s toegevoegd. 
 

 



Excursie Dordrecht 25 juni 2011 
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