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Beste leden, 
 
Vanaf deze plaats wensen wij U nog het allerbeste voor 2012. Het jaar is nat begonnen, de 
dijkgraven hebben in het hele land volop te controleren. Wat onze vereniging betreft 
hebben we onze eerste activiteit er weer op zitten:de drukbezochte vrijwilligersmiddag. 
Er zijn weer twee boekwerkjes verschenen, een van Anton van der Lee, en een van Gini 
van Wijk. De werkgroep “Foto en Film” zoekt vrijwilligers. Ook kunt naar leuke exposities in 
Oisterwijk en Heusden. Kortom we beginnen het jaar weer goed en hopen u op de 
jaarvergadering te begroeten. 
 
De redactie. 
 

 

Ledenvergadering 
 

De Algemene Ledenvergadering van heemkundekring ”Onsenoort” zal worden gehouden 
op maandag 6 februari 2012 om 19.30 uur in de Conferentiezaal van de Stichting Mariapoli 
Mariënkroon, Abdijlaan 8 te Nieuwkuijk.  
 
De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter. 
2. Notulen van de ledenvergadering op 7 februari 2011. 
3. Jaarverslag 2011. 
4. Financieel verslag 2011. 
5. Begroting 2012. 
6. Verslag kascommissie 2011. 
7. Benoeming kascommissie 2012. 
8. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn: Peter de Jongh, Bert van Opzeeland en Henk de 

Wit. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden voorgedragen vóór 1 
februari 2012 bij de secretaris. 

9. Activiteiten 2012. 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting van de vergadering.  

 
12. Pauze 
 

* Presentatie van de vernieuwde website door onze webmaster Huub van Helvoort. 
* Presentatie Foto- en Filmwerkgroep door Pieter van Eggelen en Nico de Bont. 
* Het foto- en filmarchief van onze heemkundekring. 
* Vertoning van enkele oude en unieke filmpjes. 
 
Het Jaarverslag 2011 zal op 1 februari op onze website geplaatst worden. Hierdoor is er de 
mogelijkheid dit verslag vóór de ledenvergadering door te lezen. 

 
 

PPlleekkbboorrdd  
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Het Halve Zolenlijntje 
 
Ons lid Jan van Velthoven uit Geertruidenberg heeft als 
prachtige hobby de geschiedenis van het ”Halve 
Zolenlijntje”, de langstraatspoorlijn van Lage Zwaluwe naar 
’s-Hertogenbosch. Vorig jaar is met deze titel een boek 
uitgekomen en Jan schreef daarvoor het verhaal: ”Het 
dagelijks leven rondom het spoor”. Hij heeft ook een 
prachtige website met zeer veel informatie en veel foto’s 
over dit onderwerp: www.langstraatspoorlijn.nl 
 

 

 
Werkgroep Foto en Film van 
Heemkundekring ”Onsenoort” 
 
Gezocht : 
Enthousiaste leden die de foto’s uit ons rijke media-archief 
beschrijven. 

 
Stap 1 

Enkele leden van heemkundekring “Onsenoort” zijn sinds 
kort begonnen met het digitaliseren van het rijke foto-, dia-, 
negatief- en filmmateriaal uit verschillende archieven. 
De heemkundekring is door de jaren heen in het bezit 
gekomen van zeer veel oude foto’s, negatieven, glasplaten, 
dia’s en diverse films. 
Om deze voor iedereen toegankelijk te maken is het idee 
ontstaan om ze digitaal beschikbaar te stellen via de 
website van de Film- en Fotobank Noord-Brabant. Deze 
website is speciaal voor heemkundeverenigingen opgezet 
voor het digitaal opslaan van film- en fotomateriaal. 
Om dit voor onze kring te realiseren zijn de leden van deze 
werkgroep al geruime tijd bezig de foto’s in te scannen. 
 

 
 
Een mooi voorbeeld. 
 
Omschrijving: 
De E.H.B.O. vereniging van Nieuwkuijk omstreeks 1925. 
 
Staande van links naar rechts: Marie van den Oord – Mien de 
Bonth – Betsie van Dommelen – Mitsie Kazil – Jo van Eeten – 
Han van der Aa – Toos Mostermans  
 
Gehurkt van links naar rechts: Cecile Merkx – Nellie Meesters – 
Jo van den Oord 
 
Liggend : Anna Schuurmans 

 
Stap 2 

De volgende stap is het beschrijven van de foto’s. 
Thuis achter uw eigen pc/laptop kan via internet op de 
website van de Film- en Fotobank worden ingelogd om de 
foto’s te beschrijven. 
Iedereen die bekend is met ons heem en een beetje  
overweg kan met een computer, kan hieraan deelnemen. 

Via internet kunt u meehelpen om met uw ervaring en 
kennis van uw eigen woonomgeving de juiste tekst bij een 
foto te plaatsen. 
Vanuit de website van onze heemkundevereniging is een 
directe link gemaakt met onze collecties op de Film- en 
Fotobank. Zo kunt u de foto’s van heemkundekring 
“Onsenoort” bekijken. 
 
Wilt u foto’s en films beschrijven, meldt u dan aan bij 
onze werkgroep. 
 
Tenslotte: 

Wellicht hebt u nog foto’s, dia’s, negatieven of films die van 
belang kunnen zijn voor ons heemgebied in uw bezit of kent 
u iemand die die heeft. 
Graag willen wij met u in contact komen om ook deze foto’s 
digitaal te scannen en te beschrijven. 
Voor het maken van een afspraak kunt u terecht bij één van 
onderstaande leden van de Film- en Fotogroep: 
 
Bernadette van Gorp: 

e-mail:  bvg.vdb@hetnet.nl 
 

Nico de Bont: 

e-mail:  nicodebont@home.nl    telefoon: 06 – 53 83 91 01 
 

Wil Strik: 

e-mail: whfstrik@home.nl         telefoon :  073 – 511 27 50 
 
Pieter van Eggelen: 

e-mail : pietervaneggelen@kpnplanet.nl  
telefoon : 073 – 511 46 62 
 

 
Boerderijcursus 
 
De ”Stichting de Brabantse Boerderij” organiseert voor 
boerderijeigenaren en voor al degenen die geïnteresseerd 
zijn in het behoud van historische boerderijen, 
basiscursussen over de ontwikkeling en het behoud van 
cultuurhistorische waardevolle boerderijen en bijgebouwen. 
De eerstvolgende cursus in onze regio wordt gegeven in de 
maanden februari en maart 2012. De locatie is eetcafé 
Havenzicht te Heusden. Verdere info: 
www.debrabantseboerderij.nl.  

 
U kunt hier ook hun Nieuwsbrief 95 opvragen met daarin 
een uitgebreid verhaal over ”Brabants Mooiste Boerderij” en 
over de cursus zelf. Snelle opgave is gewenst omdat de 
cursus al op maandag 6 februari begint. 
 

 
Over boeken gesproken 
 
”Brabantse Broddels” door Anton van der Lee 
 
Bij gelegenheid van de vrijwilligersmiddag op 29 januari 
2011 heeft Anton van der Lee een paar korte verhalen 
voorgelezen, die bestemd waren voor een boek, waarin 
luchtig geschreven schetsen uit zijn meer dan zestigjarige 
praktijk als amateurarcheoloog zouden worden opgenomen. 
Intussen is het boek verschenen. Het bevat 33 verhalen, 
waarvan er een aantal in onze omgeving spelen; 236 
pagina’s met 75 afbeeldingen, waarvan 20 in kleur. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling deze belevenissen te 
gebruiken als bladvulling voor het jaarboek van de APAN 
(Actieve Praktijk Archeologie Nederland), waarvan Anton 
sinds 2003 voorzitter was, maar het zou een eeuwigheid 
hebben geduurd voordat ze allemaal zouden zijn geplaatst. 
Daarom besloot de redactie van APAN/Extern er een 
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De omslag van het boek” Brabantse”Broddels” 

van Anton van der Lee 

 
afzonderlijk boek aan te wijden en dat uit te geven bij 
gelegenheid van Anton’s terugtreden als voorzitter op 17 
december 2011. 
De titel “Brabantse Broddels” is een gedachtesprong naar 
broddelwerk, door de schrijver niet al te serieus genomen, 
omdat hij nu eenmaal gewend is meer serieus werk te 
schrijven op heemkundig en archeologisch gebied. Het 
bevat ook nogal wat Brabantse dialogen en wijsheden, maar 
dat is voor onze regio geen probleem. Mede door de 
originele lay-out is het een fraai boek geworden. Het is niet 
in de boekhandel verkrijgbaar, maar geïnteresseerden 
kunnen het bij de schrijver afhalen voor € 20,00. Moet het 
worden thuis gestuurd, dan komt er € 3.00 aan 
verzendkosten bij. 
Bestellingen: antonvdlee@hetnet.nl  of 0416 532242. 

Betaling via bankrekening 12.19.85.776 t.n.v. A.N. van der 
Lee te Drunen. 
Afhaaladres: Koningin Emmastraat 7, 5151 VR  Drunen 
 

 

Het verhaal van Oisterwijk 
 
In Oisterwijk, aan de Dorpsstraat 17, ligt het pand ”De Drie 
Deuren”, waarin o.a. Bistro De Dorpsherberg is gevestigd. 
In de kelder van dit pand presenteert heemkundekring ”De 
Kleine Meierij”, samen met de eigenaar, een virtuele 
rondleiding door de geschiedenis van Oisterwijk. Via 
interactieve beeldschermen wordt een verhaal verteld over 
de natuur, de gebouwen, de industrie en de mensen. Het 
museum is gratis te bezoeken en is te bereiken via de 
ingang van De Dorpsherberg. Echt de moeite waard. Zie 
ook: www.dedriedeuren.nl/dorpsherberg. 

 

 

Inleveren kopij vóór 15 februari aanstaande 
 

De vrijwilligersmiddag 
 
Op zaterdagmiddag 21 januari waren de vrijwilligers van 
onze vereniging uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. 
Ruim 40 vrijwilligers werden ontvangen door het bestuur 
met een kop koffie en een lekker stuk gebak. Daarna volgde 
een toespraak van onze voorzitter Adrie de Bonth, die 
iedereen van harte welkom heette. Hij memoreerde hoe 
belangrijk voor de vereniging de vrijwilligers zijn. “Zonder 
hen kunnen we niets” aldus Adrie. Speciaal noemde hij dit 
jaar de werkgroepen die het blad Met Gansen Trou en het 
Plekbord verzorgen. Redacties die er elke keer voor zorgen 
dat er weer een maandblad uit kan komen. Ook de 
schrijvers van de aangereikte artikelen werden bedankt. 
Verder wenste Adrie iedereen veel gezondheid en geluk toe 
in 2012. 
 
Onderscheiding 

Een verrassing was er voor bestuurslid Henk de Wit. Hij 
werd in het bijzijn van zijn vrouw in het zonnetje gezet voor 
zijn vele werk bij HKK Onsenoort. Secretaris Harrie Boot 
van Brabants Heem was speciaal naar Nieuwkuijk gekomen 
om Henk de onderscheiding “Zilveren Draaginsigne van het 
Brabants Heem” op te spelden. Daarbij hoorde uiteraard 
ook een oorkonde. Harrie Boot haalde een aantal zaken aan 
waarmee Henk zich verdienstelijk heeft gemaakt. Zo werd 
Henk ruim twintig jaar geleden lid van onze vereniging en al 
snel werd hij gevraagd als bestuurslid. Hij werd ook 
gevraagd om de toen ernstig zieke Jan Meesters te 
vervangen als penningmeester. Dat werk heeft hij enkele 
jaren gedaan. Later is Henk als adviseur aangesteld en 
haalde toen Adrie de Bonth binnen als nieuwe voorzitter. 
Ook vroeg hij Kees van den Oord als redacteur van “Met 
Gansen Trou”. Henk kreeg vanaf dat moment de taken P.R. 
en activiteitencommissie. 
Binnen de activiteitencommissie organiseerde Henk samen 
met bestuurslid Ans Zeeuwen-van Heijst de jaarlijkse 
dagexcursie. Zij deden dat enthousiast, accuraat en met 
veel waardering van de deelnemers, altijd twee of drie 
reisbussen vol. 
Zij organiseerden o.a. tochten naar Brussel, Gent, Brugge, 
Haarlem, Antwerpen, Luik, Den Haag en afgelopen jaar de 
boottocht naar Dordrecht.  
Ook organiseerden zij jaarlijks in het najaar een 
middagexcursie waarbij de deelnemers voor eigen vervoer 
moeten zorgen. Bezocht werden o.a.: het Visserijmuseum te 
Woudrichem, Abdij Koninghoeve, het Vlas- en 
Suikermuseum te Klundert en het vestingstadje Grave. 
 

 
De felicitaties aan Henk en zijn vrouw door onze voorzitter 

 
Archeologie 

Ook de organisatie van de bedevaart naar Den Bosch was 
met 450 pelgrims uit ons heem een groot succes. 
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In 2007 kreeg hij de portefeuille archeologie erbij en ging 
leiding geven aan de succesvolle archeologische  
werkgroep. Hij werd een gedreven stimulator en coördinator 
en hield zich ook bezig met het zoeken naar sponsors om  
projecten uit te kunnen uitvoeren. Henk maakte zich in korte 
tijd de nodige kennis eigen op het gebied van de 
archeologie, een werkgebied dat hem tot dan toe vreemd 
was geweest. Veruit het grootste project was de abdijgracht. 
Later is ook het zoeken in ”De Komwiel” erbij gekomen, 
evenals het inventariseren en restaureren van de vondsten 
in ”De Plekhoek”. Voor onze vereniging is dit gedurende de 
laatste jaren een grote activiteit geweest, waaraan vele 
vrijwilliger(ster)s hebben meegewerkt. Ook in de komende 
jaren heeft de werkgroep nog een uitgebreid programma. 
 
Indiëgangers  

Samen met Thijs Stevens en Peter de Jongh begon Henk 
aan een omvangrijke klus. Een boek over de Oud-
Indiëgangers. In 2009 organiseerden zij daarvoor een 
tweedaagse tentoonstelling, die zeer druk bezocht werd. 
Het eindresultaat was het boek ”Tidak Bicara” dat op 15 
oktober jl. werd gepresenteerd. 
Buiten bovengenoemde activiteiten maakt onze vereniging 
ook gebruik van Henk’s uitgebreide netwerk en van zijn 
uitstekende contacteigenschappen. Als rechtgeaard 
Brabander gebeurt veel bij hem thuis, informeel, onder het 
genot van een goed glas wijn. Op deze wijze weet Henk 
mensen te winnen voor activiteiten van onze 
heemkundekring. 
 
Verder was er op deze vrijwilligersmiddag nog een korte 
presentatie van de werkgroep “Foto en Film”. Gerard 
Pelders liet een prachtige documentaire zien over de 
modderkruipers en de resultaten in de Plekhoek. Marja 
Kivits had nog een verhaaltje over de wateroverlast bij haar 
op d’r boerderijtje. De Heidijk had het stulpje eeuwenlang 
beschermd tegen het water, maar een zwerm kraaien 
vernielde in enkele dagen haar dak, zodat het water na de 
vele buien begin dit jaar voor een ware watersnoodramp 
zorgden. 
Al met al een gezellige middag voor de vele vrijwilligers. 
 
Voor meer foto’s van de vrijwilligersmiddag: kijk op 
www.heusdeninbeeld.nl ga dan naar Drunen en daarna 
cultureel - Henk de Wit 

 

 

Burgemeesters in de gemeente Heusden 
Het vertrek van de heer Henk Willems, de eerste 
burgemeester van de nieuwe gemeente Heusden, is voor 
het Streekarchief aanleiding een expositie in te richten over 
burgemeesters die in het verleden de scepter zwaaiden in 
de voormalige gemeenten die vanaf 1997 tot de huidige 
gemeente Heusden gingen behoren. Portretten, foto’s, 
gebruiksvoorwerpen en filmmateriaal worden getoond. De 

expositie loopt tot 31 maart en is te bekijken in het 
bezoekerscentrum, Pelsestraat 17, Heusden. 
 

 

Ingezonden 
 
Beste redactie, 
 
Allereerst wil ik u een voorspoedig 2012 wensen. Wij 
zongen vroeger op oudjaar het liedje: het oude jaar is 
weggevlogen, gelijk een arend al in de lucht.... ook 
gezongen door een straatzanger uit Kaatsheuvel. 
Wij komen uit Kaatsheuvel, maar helaas kennen we de tekst 
niet helemaal. Zou iemand me kunnen helpen en mij de 
tekst toesturen? 

Heel erg bedankt, 
 
Marlies van Boxtel 
 
Onze webmaster Huub van Helvoort had al snel het 
antwoord klaar. Het lied ging als volgt: 

 
Het oude jaar is weggevlogen 
Gelijk ‘n arend al in de lucht 
Het nieuwe is weer aangekomen 
Is dat voor ons geen schone vreugd 
En vrouwen en kinderen hier bij elkaar 
Ik wens U een Zalig Nieuwjaar 

 

 

Inbinden van jaargangen 
“Met Gansen Trou” 

 
Uw jaargangen goed bewaren? Dit kan door ze in te laten 
binden. U houdt er dan een mooi boekwerkje aan over. Een 
goed adres voor het inbinden van al uw jaargangen: 
Wijnand Broeders, Grotestraat 87 te Drunen.  
Tel.: 0416-374222 
 

 

http://www.heusdeninbeeld.nl/


Vrijwilligersmiddag 21 januari 2012 
 

 

Foto’s 
Dick Buskermolen 

www.heusdeninbeeld.nl 
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