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Informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort 

 

Het jaar 2012 zit er weer bijna op. Het was voor de heemkundekring weer een 
bijzonder mooi jaar. We werden 65 jaar. In januari hadden we de presentatie van 
het schaatsboek uit Haarsteeg, een bijzonder fraai werk van Gini van Wijk. 
Vervolgens mocht ons lid Toon Groot voor zijn buurtvereniging twee lezingen 
geven over Elshout en omgeving, wat zeven nieuwe leden opleverde voor de 
heemkundekring. De excursies naar Deventer en Hilvarenbeek (het 
orgelmuseum) waren een succes. Het dubbelnummer (full color) van dit jaar over 
De Bossche School, geschreven en samengesteld door onze secretaris Bart 
Beaard, zag er ook geweldig uit. 
Onze archeologische werkgroep heeft ook afgelopen jaar weer niet stil gezeten. 
Een domper was echter de inbraak en de vernielingen die daarbij aangericht zijn. 
Ook heeft onze vereniging weer haar medewerking verleend aan de Open 
Monumenten dag en de onthulling van de Clarastok in Drunen. Tot slot staat de 
kersttentoonstelling in de Abdij Mariënkroon voor de deur. Met een tentoonstelling 
over de Pauselijke Zouaven en een boekwerkje samengesteld door Bart Beaard. 
Wat ons Plekbord betreft, dat hebben we prima kunnen vullen met 
wetenswaardigheden uit ons heem en omgeving. Af en toe hebben we wel wat 
moeten schipperen met de  beschikbare ruimte. We kregen regelmatig leuke 
reacties van lezers; dat waarderen we zeer. We hopen dat we het komend jaar op 
dezelfde voet verder kunnen gaan. Met net zoveel plezier en enthousiasme als 
het afgelopen jaar. Veel lees plezier en fijne feestdagen. 
 
De redactie 
 

 

Zouavententoonstelling 
 
De tentoonstelling wordt gehouden in de 
heemkamer in de kasteeltoren van Abdij 
Mariënkroon. De werkgroep, bestaande uit Bart 
Beaard, Peter de Jongh, Bernadette van Gorp en 
Adrie Verboord, is druk bezig geweest met alle 
voorbereidingen. De tentoonstelling is geopend 
op 22, 23, 26, 29 en 30 december van 13.00 tot 
17.00 uur. De toegang is gratis. Tijdens de 
tentoonstelling is een boekwerk met veel 
kleurenfoto’s over dit onderwerp te koop. Het kost 
€7,50. Het boek kan ook gekocht worden bij het 
secretariaat of via de webwinkel op 
www.hkkonsenoort.nl  
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Jan Franken vertrok als bestuurlid van 
Brabants Heem 
 
Op de laatste vergadering van de Raad van 
Aangeslotenen van Brabants Heem werd afscheid 
genomen van Jan Franken als bestuurslid. Dat is hij 
ruim tien jaar geweest. Jan was ook vele jaren de 
voorzitter van de ”regiovergadering district 4”, 
waartoe onze vereniging behoort. En hij is ook al vele 
jaren lid van onze vereniging. Vanwege zijn 
verdiensten ontving hij van voorzitter Henk Hellegers 
de ”bronzen penning”, de hoogste onderscheiding 
van Brabants Heem. Op onze komende 
ledenvergadering zal Jan een lezing houden over 
Nieuwjaarstradities.  

 
Jan was ook jarenlang de redacteur van ’t Koeriertje, 
het mededelingenblad van Brabants Heem. U kunt 
dat inzien via www.brabantsheem.nl 
>menu>Koerier 
 

 

Oude Kerstkaarten? Lever ze in ! 
 
Na het grote succes van vorig jaar, doe ik weer een 
nieuwe oproep aan u. De afgelopen dagen en die 
nog komen gaan, ontvangt u ongetwijfeld weer 
kerstkaarten in alle maten en kleuren. Maar wat doet 
u met die kerstkaarten als de feestdagen voorbij zijn? 
Gooit u ze dan weg of bewaart u ze nog een tijdje? 
Weggooien is zonde. U kunt ze altijd op onderstaand 
adres inleveren. Ze gaan dan weer naar 
verschillende organisaties en instellingen die er 
vervolgens leuke dingen mee doen. O ja, eventuele 
verjaardag- of felicitatiekaarten zijn ook welkom. Het 
inleveradres is: 
 
Mevr. An Pullen - van Drunen 
Burgemeester vd Heijdenstraat 85 
5151HL Drunen Telefoon 0416-375621 
 

 

Landschap, Flora, Fauna 
 
In het Plekbord verschijnt elke maand een artikel 
over een van de projecten waarbij wij als 
heemkundekring zijn betrokken. De teksten hiervan 
zijn ook op onze website te vinden en zijn onlangs 

geactualiseerd. Van elk project is op de website een 
aantal foto’s opgenomen die betrekking hebben op 
het betreffende project. Zie onze website: 
www.hkkonsenoort.nl hoofdstuk Landschap, Flora,  

 
Aanvulling op het artikel van vorige maand 
(Mededeling van de redactie). 
 
Vorige maand verscheen het artikel “Landschap, 
Flora, Fauna” van Bert van Opzeeland in het 
Plekbord. Helaas moesten we de laatste alinea laten 
vallen door ruimtegebrek. Het betreft hier de 
werkzaamheden en aanpassingen die in de 
Hooibroeken, natuurgebied “Pax” en de Zeedijk 
zullen plaatsvinden. Zie hieronder de aanvulling op 
dat artikel van Bert. Hopelijk is nu alles duidelijk. 
 
“De komende tijd zullen door waterschap Aa en Maas 
een aantal maatregelen worden genomen. Zo wordt 
een aantal stuwen geplaatst en duikers vervangen. 
Ook worden gronddammen in sloten aangelegd en 
sloten gedempt. Voor de afvoer van water uit het 
landbouwgebied, gelegen in het noordelijk deel van 
de Hooibroeken, wordt een nieuwe duiker van 45 
meter door de Elshoutse Zeedijk aangelegd. De 
bedoeling is om het totale project eind 2013 klaar te 
hebben.” 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp: 
zie ons maandblad Met Gansen Trou van december 
2011, waarin een artikel staat van Fons Mandigers 
van Natuurmonumenten. 
 

 

Ledenvergadering 
 
De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op 18 
februari. In het Plekbord van januari zal de agenda 
worden opgenomen. Het ”Jaaroverzicht 2012” staat 
vanaf 15 januari op de website:  
www.hkkonsenoort.nl 
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65-jarig bestaan van 
Heemkundekring Onsenoort 
 
Onze vereniging bestaat dit jaar 65 jaar en is destijds 
opgericht door de cisterciënzerpaters van de Abdij 
Mariënkroon in Nieuwkuijk. Onze vereniging heeft 
altijd heel veel te danken gehad aan de paters. De 
eerste jaren waren het voornamelijk de paters 
waarop de vereniging draaide. Het drukwerk van met 
Ganse Trou is vele jaren op de abdij gedaan en met 
de huisvesting en het organiseren van activiteiten 
was er altijd hun ondersteuning. Op dit moment zijn 
er alleen nog de paters Abt Gerardus Hopstaken en 
Jacobus Schuurmans. Uit eerbetoon heeft de 
heemkundekring nu een speciale aflevering van ”Met 
Gansen Trou” gewijd aan de historie van Abdij 
Mariënkroon. 
 
De speciale aflevering krijgen alle leden van onze 
vereniging als decembernummer. Ook zal deze 
aflevering gratis beschikbaar gesteld  worden aan 
alle leden van de ouderenverenigingen in ons 
heemgebied. 
__________________________________________ 

Jubileumwandeling  
van de maand december 
 
De laatste wandeling van de jubilerende natuur-
vereniging Heusden zal worden gehouden op 2

e
 

kerstdag, woensdag 26 december. 
 
Start: om 11.00 uur. 
Locatie: De Drie Linden op Giersbergen, aan het eind 
van de Duinweg in Drunen. 
De wandeling duurt ongeveer 1.5 uur. Gidsen zijn 
Harrie Smits en Peter van de Velden.  
Een mooie gelegenheid om een frisse neus te halen 
na het kerstdiner! 
 

 
Kerststallententoonstelling van de 
Stichting Honsoirde 

 

Dit jaar organiseert de Stichting Honsoirde voor de 
20

e
 keer een tentoonstelling van kerststallen, 

kerstbeelden en kerstgroepen. De collectie van 
Regina en Cees Senders uit Helmond wordt getoond. 
 

 

In een aparte ruimte (de la Courtzaal) worden 
demonstraties verzorgd van kantklossen en 
kalligraferen. Voorts worden handgemaakte  
kerstkaarten en andere voorwerpen te koop 
aangeboden (voor een goed doel). 
Het blokfluitkwartet “Fluitenkruid ”, onder leiding van 
Theo van Kessel zal op bepaalde dagen zorgen voor 
sfeervolle muziek. 
Voor de kinderen is er een puzzelzoektocht met als 
beloning warme chocolademelk en voor de 
volwassenen wordt glühwein geschonken. 
De tentoonstelling is dagelijks geopend van zaterdag 
8 december t/m maandag 31 december 
(uitgezonderd 1

e
 Kerstdag) van 13.00 tot 17.00 uur  

 

 

Plekbord-digitaal 
 
U hebt de mogelijkheid om het Plekbord maandelijks 
ook digitaal te ontvangen. Het voordeel hiervan is dat 
u het Plekbord altijd ongeveer een week eerder heeft 
en dat het in kleur is. 
Aanmelden moet u zelf doen via onze website 
www.hkkonsenoort.nl >Nieuws/Plekbord >Plekbord 
digitaal aanmelden. 
 

            

Bezoek eens een museum 
 

Momenteel is in het Schoenenmuseum in Waalwijk 
een bijzonder expositie te zien: “Van Oerrund tot 
Expositie “. 
Deze expositie is naar aanleiding van Pascalle 
Bonnier's afstudeerproduct voor Product Design aan 
de Design Academy (Eindhoven) waarvoor ze 
onderzoek deed naar het oerrund en het proces om 
het oerrund terug te fokken. 
Van één van deze teruggefokte oerrunderen 
conserveerde Bonnier zelf de huid. Van de 
beenderen maakte ze onder meer porselein en 
kleurstof won ze uit de leefomgeving van de 
oerrunderen. Het gehele proces werd door haarzelf 
op zeer respectvolle wijze op beeld vastgelegd. 
Bonnier's grote bewondering voor het oerrund 
leverde een prachtige collage van fotomateriaal en 
objecten die de relatie mens-dier in een heel 
bijzonder daglicht stelt. 

Bezoekadres: 
 
Elzenweg 25 5144MB Waalwijk    0416-332738 
 
 

 
De redactie en het bestuur 

van de heemkundekring wensen U fijne 
Kersdagen en een voorspoedig 2013 

 
 

Kopij inleveren volgende Plekbord: 
Vóór 15 januari 2013 
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Wie, wat, waar? 
 

 

 
Van Bert Meijs ontvingen we enige tijd geleden deze 
drie foto’s.  Op alle drie is Frans van der Pol uit Herpt te 
zien, (bovenste foto rechts, op de twee andere links ) 
Wie kan er iets meer over deze man vertellen en weet 
wie de andere personen zijn op deze foto’s. 
Het zal vermoedelijk eind jaren `50 zijn geweest. 
 
Ieder informatie is welkom. Graag sturen naar de 

redactie van het Plekbord (zie colofon). 


