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De herfst is op komst en we hebben alweer wat activiteiten achter de rug, zoals de
presentatie van het dubbelnummer en de Open Monumentendagen. Bij de mooiste boerderij
van Brabant in Vlijmen liep het storm dat weekend. Velen kwamen een kijkje nemen in dit
monument. Mede door het mooie weer werden ook de andere activiteiten op monumenten
gebied goed bezocht. Binnenkort kunt u een lezing en een tentoonstelling bezoeken. Verder
staat dit nummer weer bol van de informatie. Bij de digitale versie van dit nummer zijn extra
foto’s van de presentatie van het dubbelnummer toegevoegd, zodat het weer een kleurrijk
geheel wordt. Ook kunt het Plekbord terugvinden op onze site: www.hkkonsenoort.nl.
De redactie

Ludieke presentatie van het dubbelnummer
Op vrijdagmiddag 26 augustus was er veel activiteit op de Honderdbunderweg in Drunen.
Een tiental oude tractoren verzamelde zich op de boerderij van de familie van Drunen, de
plaats van handeling voor de presentatie van het jaarlijkse dubbelnummer van MGT. Het
thema van dit nummer was het 50-jarig bestaan van het “Agrarisch Comité”. Waar kun je dan
beter vertoeven dan op de boerderij van de voormalige voorzitter van dit comité.
Rond half vier vertrokken de oude tractoren, enkele voorzien van een ploeg en een maaibalk
voor een tourtocht van een uur door de mooie omgeving van Drunen. Ook een huifkar met
daarin een aantal genodigden, o.a. wethouder van Bokhoven, was van de partij. Bij
terugkomst werden ze ontvangen in een van de stallen en werden ze getrakteerd op koffie
met boerencake.
Onder het toeziend oog van een groot aantal koeien werden de gasten welkom geheten door
de voorzitter van het “Agrarisch Comité”, Ad Muskens. Hij memoreerde dat dit wel een zeer
bijzondere bijeenkomst was zo hier in de stallen. Agrarischer kun je het niet bedenken. Hij
zei blij te zijn dat vijftig jaar Agrarisch Comité nu vastgelegd was door heemkundekring
Onsenoort. Als we nog tien jaar hadden gewacht dan was veel informatie verloren gegaan.
Vervolgens gaf Toon Groot uitleg hoe het boekje tot stand was gekomen en liet de
geschiedenis de revue passeren met de daarbij behorende dia’s.
Het eerste exemplaar van het boekje werd overhandigd door dhr. Ad Muskens aan
wethouder Kees van Bokhoven, die het op zijn beurt een hele eer vond om dit in ontvangst te
mogen nemen. Kees, voor wie het boerenleven niet vreemd is, heeft in het verleden tijdens
de agrarische dagen daaraan vaak medewerking verleend. Ook zijn echtgenote vervulde
jaren lang een bestuursfunctie.
Ook Kees van Drunen viel de eer te beurt een boekje te mogen ontvangen. In zijn toespraak
haalde hij een aantal anekdotes aan, waarbij hij de lachers op zijn hand kreeg.
Na afloop was er nog een gezellig samenzijn in de stal, waar genoten werd van verhalen en
herinneringen onder het genot van een hapje en een drankje.
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Ingezonden

Op een in Grave gevonden metalen naambordje (zie
afbeelding) staat: R.I.P. Mrie THEODULULA van HULTEN
geb. 11.Nov. 1876; overl. 9. Oct. 1948” Het bordje heeft
vier schroefgaatjes en zal dus wel ergens aan bevestigd
zijn geweest.
Wie weet meer over deze persoon en de geboorte- en
overlijdensplaats?
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw informatie.

Digitaal Plekbord
Via deze “papieren” weg willen wij u nog eens wijzen op de
mogelijkheid om ons nieuwsbulletin Plekbord digitaal te
ontvangen. Iedereen die zich aan wil melden, dus ook
nieuwe leden, om het Plekbord gratis digitaal te ontvangen,
kan dit op eenvoudige wijze doen.
Als u naar onze website www.hkkonsenoort.nl gaat en
PLEKBORD aanklikt, kunt u zich direct aanmelden door op
“aanmelden” te klikken. Dan wijst het zich verder vanzelf.
We hebben voor de Yahoo-groep gekozen om onnodige
spam te voorkomen; de bevestiging van de aanmelding is
onderdeel van die beveiliging.
Ook kunnen berichten naar deze groep alleen door een
bestuurslid van HKK Onsenoort gestuurd worden. Alles is
dus gedaan om uw mail te beschermen.
Voordeel van de digitale versie is het feit dat alles in kleur
is en er gemakkelijk foto’s aan kunnen worden toegevoegd.
Bovendien willen wij in de toekomst ook belangrijke
berichten via de mail sneller tot u laten komen, om zo de
contacten met u sneller en directer te laten verlopen.

Tentoonstelling “In de echt verbonden”
Deze tentoonstelling over het huwelijk, ingericht ter
gelegenheid van 200 jaar Burgerlijke Stand, is nog tot 1
november te bezoeken. Op de begane grond en de eerste
verdieping van het Bezoekerscentrum Heusden zijn akten
uit de burgerlijke stand te zien, trouwkleding, een
trouwfilmpje en huwelijksmemorabilia. Er zijn ook veel
foto’s van echtparen die gehuwd zijn in het voormalig
stadhuis van Heusden. Verder kun je jezelf op de foto
zetten in de huid van Koninklijke Kate en William. Op de
begane grond is een gedeelte ingericht over
huwelijksgebruiken. Hier is een prijsvraag aan gekoppeld.
Wie het antwoord weet, maakt kans op een volledig
verzorgd diner voor twee, aangeboden door restaurant Van
DijK te Heusden. De prijswinnaar wordt op 1 november
bekend gemaakt.
Het Bezoekerscentrum Heusden, Pelsestraat 17 Heusdenvesting, is geopend op maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

In Brabant

Uw kind of kleinkind kan zo op de foto

InBrabant is een tijdschrift van Brabants Heem en Erfgoed
Brabant en wordt tweemaandelijks utgegeven door
Brabants Heem, Erfgoed Brabant en de Historische
Vereniging Brabant. Regelmatig staat er in dit tijdschrift een
interview met één van de 270 Brabantse
heemkundekringen. Op dinsdag 2 augustus was onze
vereniging aan de beurt en werd er een interview
gehouden met Kees van de Oord, Anton van der Lee en
Bart Beaard. Uitgebreid kregen ze de kans om te vertellen
over het ontstaan van onze vereniging en over onze
activiteiten; over de meer dan zestig jaargangen van Met
Gansen Trou, de DVD, over alle uitgegeven boeken en
themanummers, over de activiteiten van de archeologische
werkgroep, over de lezingen, over de excursies etc. Het
interview zal geplaatst worden in het oktobernummer van
InBrabant en met de redactie van dit tijdschrift hebben we
de afspraak gemaakt dat al onze leden een
presentexemplaar toegestuurd krijgen.

Buismanbusje geeft geheim prijs
Uit de gracht zijn veel voorwerpen geborgen die een lang
tijdsbestek overspannen. Tot nu toe is de aandacht van de
restauratieploeg van de archeologische werkgroep vooral
gevestigd op het oudste aardewerk. Wel met reden denk ik,
omdat er inderdaad prachtige stukken bij zitten die dikwijls
door deze bijzonder enthousiaste ploeg met veel geduld bij
elkaar zijn gepuzzeld en prachtig gerestaureerd.
Toch vind ik de voorwerpen uit de jongste periode, waarin
de gracht werd gebruikt als vuilnisdumpplaats, ook
bijzonder, omdat je er vaak die "oh-ja-zo-was-het-beleving"
mee ervaart. Als je bij zo'n beleving nog eens een leuke
ontdekking doet, kan je avond niet meer stuk.
Ik ben de laatste tijd al het glas uit de gracht bij elkaar aan
het schrapen en kwam daarbij het afgebeelde
Buismanblikje tegen, dat vroeger werd gebruikt om de
koffiesmaak te versterken. Waarschijnlijk nog een nasleep
uit de tweede wereldoorlog, toen bij gebrek aan alle
soorten van luxeartikelen, veel surrogaten zijn ontwikkeld.
Ik liet het blikje aan Tonny Schel zien die de wel zeer
bijzondere print van Texaco-olie aan de binnenkant
ontdekte. Mogelijk heeft de fabrikant wat voorbedrukt
plaatwerk voor dit bedrijf over gehad of komen de platen uit
de VS. Vlak na de bevrijding, toen er een groot gebrek was
aan allerlei grondstoffen, was dat gebruikelijk. Misschien
heeft een van de lezers er nog een andere verklaring voor.
Wim Hartman

We zijn na de tentoonstelling enige tijd intensief op zoek
gegaan en hebben nog een aantal oud-Indiëgangers of
familieleden daarvan op kunnen sporen. Dat heeft veel tijd
gekost. Een van de redenen waarom het enige tijd geduurd
heeft voor het boek klaar was. Maar nu is het zover.
De presentatie zal, uitsluitend voor genodigden,
plaatsvinden op zaterdag 15 oktober om 10.30 uur in de
zaal van café-restaurant ”De Remise” in Drunen.
Het boek zal per 1 november via onze heemkundekring, en
mogelijk ook in de boekhandel, door iedereen gekocht
kunnen worden. Voor de leden van onze vereniging zal een
speciale regeling gelden. Deze zal bekend worden
gemaakt in het plekbord van oktober.

Peter de Jongh
Thijs Stevens
Henk de Wit

Expositie van Walter Maas in de toren
van Abdij Mariënkroon.
Gedurende de periode 1 t/m 23 oktober, iedere zaterdag
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur, exposeert Walter Maas
bij de Stichting Honsoirde in de toren van Abdij
Mariënkroon. Zijn werk bestaat uit schilderijen en objecten,
waarbij ook een aantal buitenobjecten te zien zullen zijn
vanuit de expositiezaal.
Walter is autodidact en op zoek naar de oervorm der
dingen. Daarbij is hij zijn eigen weg gegaan om tot
uitdrukking te brengen wat hem raakt. Een uitspraak van
Piet Mondriaan is voor hem de bevestiging naar zijn
zoektocht naar die oervorm der dingen. “Achter de
veranderlijke vormen van de natuur ligt een
onveranderlijke, zuivere werkelijkheid”.
Toegang gratis.

Boek oud-Indiëgangers
De grote belangstelling en de vele positieve reacties tijdens
en na de tentoonstelling op 2 en 3 mei 2009 in de grote
aula van het d’Oultremontcollege in Drunen, hebben ons er
toe bewogen een boek samen te stellen over de oudIndiëgangers die destijds vanuit de huidige gemeente
Heusden en de kerkdorpen Engelen en Bokhoven naar
Indië werden uitgezonden.

bijvoorbeeld ruimte, grondstoffen en energie gebruiken,
bepaalt de grootte van de Voetafdruk.
Als wij eenmaal weten welke onderdelen die benodigde
leefruimte bepalen, kunnen we ook gaan werken aan het
verminderen van deze voetafdruk. De voetafdruk kan
berekend worden per persoon of gezin. Maar ook voor
gemeentes kan de voetafdruk worden berekend.
Zie voor meer informatie: www.voetafdruk.eu
Harry Nijënstein,
Voorzitter Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden,
www.natuurenmilieuheusden.nl

Lezing Burgerlijke Stand 200 jaar

Duurzaamheid en de
Mondiale Voetafdruk
De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden
organiseert een lezing met als titel: “Duurzaamheid en de
Mondiale Voetafdruk”.
Jan Juffermans, voormalig beleidsmedewerker van ”De
Kleine Aarde” in Boxtel, is gastspreker. De inleiding van
Jan Juffermans zal vooral bestaan uit de uitleg van de
Mondiale Voetafdruk. In het vervolg van de avond zal door
het stellen van vragen en discussie aan de orde komen,
wat wij burgers zelf kunnen doen om onze Mondiale
Voetafdruk te verkleinen.
Op dit moment heeft elke wereldburger een leefruimte van
1.8 hectare tot zijn beschikking. Met onze huidige manier
van leven gebruiken we in Nederland echter gemiddeld 6.2
hectare per persoon. Dat kan zo niet oneindig doorgaan.
Het is geen duurzame manier van leven. De gevolgen zien
we onder andere in klimaatverandering door de hoge CO2uitstoot, afname van de biodiversiteit, overbevissing,
grondstoffen die opraken, een tekort aan
landbouwgronden, enz.
De Mondiale Voetafdruk is een methode om uit te rekenen
hoe groot de leefruimte is die iemand nodig heeft. Onze
manier van leven wordt daarbij omgerekend naar hectares
leefruimte die daarvoor nodig zijn. De mate waarin we

Dit jaar is het 200 jaar geleden dat onder Napoleon de
Burgerlijke Stand is ingevoerd. Vanaf 1 januari 1811 moest
iedere gemeente een ambtenaar van de Burgerlijke Stand in
dienst hebben. Dit had twee belangrijke consequenties.
Iedere Nederlander moest een vaste achternaam hebben,
die maar op één manier geschreven mocht worden. Het
kon dus niet meer voorkomen dat iemand zich de ene keer
Janssen noemde en de ander keer Jansen, zoals vóór
1811 regelmatig gebeurde. Daarnaast moest de ambtenaar
der Burgerlijke Stand vier soorten registers aanleggen: van
geboorten, van huwelijk en echtscheiding, van overlijden en
van huwelijksaan- en afkondiging. Over de totstandkoming
van de Burgerlijke Stand, het ontstaan van de diverse
familienamen, de genealogische akten en de afwijkingen en
bijzondere zaken zal ons medelid en doorgewinterde
genealoog Bert de Vaan een lezing geven in de toren op
dinsdag 8 november om 19.30 uur in de La Courtzaal.
Iedereen is van harte welkom bij deze, traditiegetrouw, gratis
lezing over een van de goede zaken die Napoleon ons
gebracht heeft.
Tevens willen wij u attent maken op een lezing over
prentbriefkaarten, die Bert zal geven op 14 november in het
Schoenenmuseum te Waalwijk. Nadere gegevens
hieromtrent kunt u tzt lezen in de media.

Wie, Wat, Waar
De foto van hiernaast komt uit het archief
van de Parochie Drunen-Elshout.
Dhr. Wijnand Broeders is momenteel dit
archief aan het uitzoeken. Vermoedelijk
staat er een kerkkoor op.
Over deze foto wil hij graag wat meer
weten, bijvoorbeeld in welke periode ze
genomen is. Wie de pastoor of kapelaan
is die er bij staat. Ook namen van de
andere personen zijn welkom.
Hebt U enig idee, schroom dan niet ons
te schrijven of te mailen.
Stuur uw reacties op naar:
Redactie Plekbord
Heusdenseweg 1
5154EJ Elshout
Of plekbord@hkkonsenoort.nl
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