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Het boek over Willy van den Berk, met daarin het verhaal over de barre winter van 1963,
was nog maar net gepresenteerd, of het ging vriezen dat het kraakte. Er werden minimum
temperaturen gemeten van min 20 graden. En de rayonhoofden kwamen bij elkaar voor
het houden van een eventuele Elfstedentocht. Zover kwam het niet, maar er kon volop
geschaatst worden ook in onze regio. En het leverde veel mooie foto‟s op ( zie het digitale
Plekbord ). We hebben de ledenvergadering achter de rug die soepel verliep. We
ontvingen een bijzondere vraag over de Clarastock in Drunen. De samenstellers van het
boek over de Oud-Indiëgangers zijn nu op zoek naar informatie o.a. over vluchtelingen uit
de Eerste Wereldoorlog. Ook hebben we het komend jaar een vast item over “flora, fauna
en landschap” deze keer deel 1 over de Heemtuin in Heusden. Genoeg stof dus om
gelezen te worden en over na te denken.
Veel leesplezier

Wek de Eerste Wereldoorlog tot leven
Op 28 juli 2014 is het precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog ontstond.
Nederland, maar aanvankelijk ook België, waren neutraal. Maar omdat de Duitsers in
augustus Frankrijk via België wilden binnenvallen, en dat ook deden, raakte het neutrale
België indirect bij de oorlog betrokken. Massaal vluchtten in het begin van de oorlog meer
dan een miljoen Belgische inwoners, onder wie ook militairen, naar Nederland. Uiteindelijk
bleven meer dan honderdduizend vluchtelingen gedurende die oorlogsperiode in ons land.
De meesten werden in vluchtoorden ondergebracht maar ook bij familie en kennissen.
Gevluchte militairen werden ondergebracht in interneringskampen. De grensprovincies
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg waren in staat van beleg en veel gemobiliseerde
Nederlandse militairen waren er gelegerd.
Heemkundekring Onsenoort wil aan de hand van historische gegevens in 2014 een
dubbelnummer van „Met Gansen Trou‟ uitgeven over hetgeen de toenmalige bewoners van
ons heemgebied in de vierjarige oorlogsperiode beleefd hebben; de opvang van de
vluchtelingen, de aanwezigheid van gemobiliseerde militairen, de voedselschaarste, de
werkloosheid etc.. Mocht u nog in het bezit zijn van oude foto‟s, brieven of andere
documenten over deze oorlog , dan zouden wij graag met u daarover in contact willen
komen.
U kunt ons bellen en/of mailen;
Henk de Wit Tel. 0416 378375
Peter de Jong Tel. 0416 374379
Thijs Stevens Tel. 0416 373138
Bert Meijs
Tel. 073-5114682

mail; dewit.h@planet.nl
mail; p.de.jongh@kpnplanet.nl
mail; ansenthijs@hetnet.nl
mail; bmeijs@planet.nl

Expositie Honsoirde

Flora, fauna en landschap

Van 11 februari t/m 11 maart exposeren Carien van
Dongen en Carla Raaymakers hun beelden en schilderijen
in de tentoonstellingsruimte van de stichting Honsoirde in
Abdij Marienkroon te Nieuwkuijk.
Carla exposeerde al eerder bij Honsoirde en is altijd bezig
met mensen, in sobere kleuren geeft zij weer, wat haar treft
in mensen om haar heen.
Carien heeft zich verdiept in boetseren. Zij beheerst daarin
verschillende technieken. Als onderwerp kiest zij vaak
groepen van personen in een realistisch/abstracte vorm.
Opening op zondag 12 februari om 14.00 uur door Drs.
Jana Waarts, kunsthistoricus uit Waalwijk.

In de gemeente Heusden en directe omgeving loopt een
aantal projecten waarbij Heemkundekring “Onsenoort” is
betrokken. Zij neemt hieraan deel voor wat betreft haar
kennis van flora, fauna, landschap, archeologie en
(cultuur)historie. In het Plekbord wordt maandelijks in het
kort aandacht geschonken aan één van de projecten.

De expositie is in genoemde periode iedere zaterdag en
zondag geopend van 13.00 tot 17.00uur. De toegang is
gratis.

Informatie gezocht over Clarastock
1212 - 2012 : 8e eeuwfeest ter ere van H.Clara. Het is nu
800 jaar geleden dat H. Clara intrad en besloot St.
Fransiscus te volgen. De Clarissenorde viert dit samen met
de minderbroeders met een jubeljaar.

Deel 1: Heemtuin De Meulenwerf in de vesting Heusden
2

De Heemtuin is ongeveer 3.500 m groot en ligt op een
prachtige locatie middenin de vesting Heusden tussen twee
standerdmolens, nabij de stadshaven. De tuin is een
ontmoetingsplaats voor mensen en een toegangspoort
naar de vesting en het omliggende landelijke gebied.
Onder het motto „investeren in de toekomst vanuit verleden
en heden‟ worden de identiteit en kenmerken van zowel de
stad als van de directe omgeving (het landschap,
cultuurhistorie en de natuur) aan de hand van flora en
fauna, hun voorkomen en de gebruiksfuncties zichtbaar
gemaakt. Bezoekers van de Heemtuin krijgen een beeld
van de diverse soorten inheemse planten en cultuurgewassen. Ook de planten die vroeger door diverse
ambachten werden gebruikt zijn te zien.

Op zaterdag 17 maart 1990 kwam een groep zusters Arme
Clarissen uit Amerika naar Nederland. Deze Zusters
verlieten hun woonplaats en namen hun intrek in het
klooster in de Kerkstraat te Elshout. Op woensdag 13
oktober 1993 verhuisden zij naar Eindhoven en tot op de
dag van vandaag is er een stevige vriendschapsband met
de zusters en onze Parochie in stand gebleven.
Pastoor D. Hedebouw heeft onlangs gelezen over een
Clarastock die stond in de Torenstraat op de grens met het
Raadhuisplein te Drunen op de plaats waar later de
waterpomp heeft gestaan, die in de tweede wereldoorlog
door de Duitsers is vernield. In het restaurant „Plein 13‟
hangt een foto van deze pomp. De waterput hiervan is
tijdens de renovatie van de Grotestraat blootgelegd.
Een winterse Heemtuin in Heusden

De Claractock stond op een zekere grensplaats waar tol
geheven werd. Het jaar 1474 wordt genoemd.
Pastoor Hedebouw vindt dit een mooie samenloop van
omstandigheden en wil dit memoreren met een
gedenksteen. Moeder Bernard Marie, overste van de
Clarissen vindt het bijzonder dat onze pastoor dit stukje
over de Clarastock tijdens het eeuwfeest heeft gelezen.
In overleg met familie van Delft van „Plein 13‟ en de pastoor
is overeen gekomen een gevelsteen te plaatsen op de
hoogte van de Clarastock. Deze gedenksteen zal onthuld
en ingezegend worden na de H.Mis uit dankbaarheid op 7
oktober 2012 met medewerking van het Hubertusgilde.
De heer Ton van der Aalst, oud-streekarchivaris van de
gemeente Heusden heeft zijn medewerking aan het
onderzoek aangeboden.
Vraag: Hoe zag de Clarastock er uit?
Is er een pentekening van?
Wat was de bedoeling van de Clarastock ?
Iedereen die over dit onderwerp iets weet of te weten komt,
wordt gevraagd hiervan mededeling te doen aan het
bestuur van de Heemkundekring.
Hartelijke groeten, Eugenie Wolfs, Drunen

Er wordt informatie gegeven over de verschillende planten:
de naam, waarvoor ze gebruikt worden in verleden en
heden en waar ze van nature voorkomen in de omgeving of
in de vesting. Het ontwerp van de tuin is een combinatie
van twee modellen. Het assenstelsel dat in de
Renaissancetijd (1300-1600) in de mode was, een strak en
rechtlijnig ontwerp met één hoofdas met haaks daarop
twee grotere zijassen en nevenassen. Daarnaast is een
klein gedeelte ingericht met ronde speelse vormen, een
ontwerp uit de Baroktijd (1600-1750), voor de geur-, geluiden tastroute. Kenmerkend is de duidelijke tweedeling door
een hoogteverschil gemarkeerd door een stenen muur. Dit
weerspiegelt de kenmerken van het oude
rivierenlandschap, namelijk een hooggelegen gedeelte dat
overeenkomt met de oeverwallen en een laaggelegen
gedeelte dat verwijst naar de komgronden. Namens de
Heemkundekring zit bestuurslid Bert van Opzeeland in het
bestuur van de Heemtuin. Indien u vrijwilliger wilt worden in
de Heemtuin dan kunt u hierover informatie vinden op
www.heemtuindemeulenwerf.nl.

Bekijk foto’s van de presentatie van het
boek over Willy van de Berk en de winter
van 2012 op ons digitale Plekbord

Prijsverlaging “Brabantse Broddels”
Het bestuur van de Actieve Praktijk Archeologie Nederland,
uitgever van het door Anton van der Lee geschreven boek
“Brabantse Broddels” met 33 korte humoristisch
geschreven verhalen uit zijn meer dan zestigjarige praktijk
als amateurarcheoloog heeft toestemming gegeven, de
prijs voor leden van de Heemkundekring “Onsenoort” met
vijf euro te verlagen.
De nieuwe prijs bedraagt nu € 15,00 voor een bij de auteur
afgehaald exemplaar. Wie het thuis gestuurd wil hebben
betaalt € 18,00.
Betaling via bankrekening 12.19.85.776 t.n.v. A.N. van der
Lee, Drunen.
Afhaaladres: Koningin Emmastraat 7, 51515 VR Drunen.
Graag even afspreken: 0416 532242.

Excursie naar Brabant Plant BV
in Haarsteeg
In vervolg op de boekuitgifte „Willy van den Berk en het
„Schaatsdorp‟ Haarsteeg‟, hebben wij vrijdagmiddag 30
maart voor een beperkte groep leden een excursie op het
bedrijf Brabant Plant BV, waar Willy in 1969 met een
plantenkwekerij begonnen is.
Aan de excursie kunnen maximaal 35 personen
deelnemen, opgave kan alleen telefonisch bij het
secretariaat (0416-320995), alleen voor leden en maximaal
één persoon per lidmaatschap. De excursie begint om
13.30 uur en zal ca. 2-2,5 uur duren. Begonnen wordt met
een inleiding door Willy‟s oudste zoon cq. huidige directeureigenaar Tiny in de bedrijfskantine, welke alleen bereikbaar
is via de poorten aan de Tuinbouwweg in Haarsteeg.
In verband met de hygiëne in het bedrijf hebben we te
maken met enkele regels: roken is verboden, we gaan het
bedrijf binnen door een ontsmettingsmachine en we krijgen
beschermende kleding (overall of jas en overschoenen)
aan. Fotograferen tijdens de rondleiding is toegestaan.
De kosten voor de excursie bedragen €5,- per persoon en
het totaal ontvangen bedrag zal worden overgemaakt aan
een nog nader te bepalen doel.
Voor meer bedrijfsinformatie, zie: www.brabantplant.nl

Druk bezochte jaarvergadering
Ondanks de strenge kou waren weer veel leden present op
de Jaarvergadering. Deze verliep zo als altijd weer
vlekkeloos. De notulen en het financieel verslag werden
weer in orde bevonden. De Bestuursleden Peter de Jongh,
Bert van Opzeeland en Henk de Wit werden herkozen. De
activiteiten werden besproken o.a. de dagexcursie naar
Deventer. In het volgende Plekbord meer hier over.
Presentatie nieuwe website HKK Onsenoort
Na de vergadering werd iedereen getrakteerd op een
kopje koffie en na de pauze ging het programma verder
met de presentatie van de nieuwe website, door
Bernadette van Gorp en Huub van Helvoort. Deze website
biedt vele mogelijkheden en ziet er zeer fraai uit.
Tot slot presenteerde zich de foto- en filmploeg zich,
bestaande uit Nico de Bont, Pieter van Eggelen,
Bernadette van Gorp en Wil Strik. Ze deden een
uiteenzetting over hun werk en riepen leden op om hun
medewerking te verlenen. Tot slot werden er nog enkele
oude filmfragmenten getoond. Na afloop was er nog een

gezellig samenzijn in de aula alwaar onder het genot van
een drankje nog gezellig werd nagepraat. Om elf uur
moesten we Mariënkroon verlaten, zoals de afspraken
gelden.

Gezocht: “Oude Tabaksdoos”
In MGT 1951 pag. 89 staat een artikel over Adriaan
Eekels, De watersnood te Haarsteeg in 1799. Eekels
beschrijft daarin zijn ervaringen tijdens deze
watersnoodramp.
Adriaan Eekels heeft later voor zijn gemaakte verslag van
een aantal burgers uit Rotterdam een “zeer fraaije zilvere
tabaksdoos met zeer gepast opschrift” ontvangen.
Ik zou graag willen weten of deze tabaksdoos bewaard is
gebleven ?
En/of er ook een foto van deze doos beschikbaar is ?
met vriendelijke groet
Bert Meijs

Gratis boeken
Het Rabobankkantoor in Heusden-Vesting gaat binnenkort
sluiten en momenteel is men al bezig met het leegruimen
van het kantoor en het archief. Onze vereniging heeft
daardoor een grote voorraad prachtige boekwerken
gekregen die bij het secretariaat gratis af te halen zijn, o.a.:
- Het coöperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank
1898-1998 (400 pagina‟s)
- Lage landen Hoge sprongen. Nederland in beweging
1898-1998 (240 pagina‟s)
- Vermeer in het licht. Conservering, restauratie en
onderzoek. (46 pagina‟s)

Brabantse Heemdagen 2012
e

De 64 uitvoering van de Brabants Heemdagen wordt dit
jaar georganiseerd in Willemstad en Klundert op 9 en 10
augustus. Het thema voor dit jaar is: “Tussen fort en
vesting”. De kosten zijn € 85,- p.p., excl.
overnachtingkosten. Inschrijfformulieren zijn bij het
secretariaat verkrijgbaar.

Presentatie Boek Willy van de Berk
Het was een topdrukte tijdens de boekpresentatie van
schaatsboek „Willy van de Berk en het schaatsdorp
Haarsteeg‟. Onder de prominente gasten waren Leen
Pfrommer, oud schaatscoach van de KNSB, Wim van
Heijst oud kernploeglid en mevr. Riet van den Berk-van
Bladel. Zij is de weduwe van Willy van den Berk, die het
Haarsteegse schaatsen op een hoog niveau heeft
gebracht. Verder waren er tal van oude schaatscracks die
o.l.v. Willy van den Berk vele ereplaatsen hebben behaald
op regionale en landelijke wedstrijden op natuurijs.

Van het openluchtspel is destijds een film gemaakt; ik heb
hem nog ooit gezien. Pater Tarcisius heeft hem een keer
uitgeleend, maar niet terug gekregen.
Nu onze Film- en Fotowerkgroep enthousiast bezig is met
het verzamelen van oud film- en fotomateriaal en het
toegankelijk maken daarvan, zou een voor de geschiedenis
van onze vereniging zo belangrijke film van het
openluchtspel niet mogen ontbreken.
Waar is die film gebleven??
Mocht iemand hem nog in zijn bezit hebben, dan zou het
erg op prijs worden gesteld als hij hem aan een lid van de
werkgroep zou overhandigen of desgewenst anoniem bij
mij bezorgen.
Anton van der Lee

Gezocht

Mevr. Riet van den Berk en Leen Pfrommer
ontvingen het eerste exemplaar

Voorzitter van de Heemkundekring Adrie de Bonth heette
ieder van harte welkom, waarna Gini van Wijk de auteur
van het boek de regie overnam. Wethouder Kees van
Bokhoven presenteerde de eerste exemplaren aan mevr.
Van den Berk en Leen Pfrommer. Er waren verder
toespraken van Leen Pfrommer en Wim van Heijst. De
middag had verder een heel amusant verloop met o.a.
een film over Piet van Heeswijk tijdens de Elfstedentocht
van 1985, alwaar hij een minuut te laat binnen kwam en dat
hij duidelijk liet merken dat hij teleurgesteld was.
Een andere film met prachtige oude beelden was gemaakt
door Theo van der Heijden. Met o.a. de Papingdag in 1963
op de Nieuwe Wiel.
Ook was het deze middag een weerzien van vele oude
schaatsers die van 1950 tot 1970 vele trainingen hebben
meegemaakt en wedstrijden hebben gereden onder de
bezielende leiding van Willy van den Berk.
Het boek is nog te bestellen voor € 12,50 bij het
secretariaat van de Heemkundekring

Verloren gegane film van
openluchtspel 1947
Abdij “Mariënkroon” was tot aan de Tweede Wereldoorlog
een besloten gemeenschap, die nauwelijks contacten met
de buitenwereld onderhield. Daarin kwam verandering,
toen tijdens de Bevrijdingsdagen meer dan zestienhonderd
mensen er hun toevlucht zochten. Prior Servatius van
Vught wilde die contacten vasthouden en versterken. Dit
resulteerde in eerste instantie in het gezamenlijk door de
abdij en Nieuwkuijkse leken groots opgezet openluchtspel
“Wij offeren”. Daarna gaf de prior opdracht aan pater
Pascalis Vermeer en pater Tarcisius van Schijndel tot
heroprichting van de Heemkundekring “Onsenoort” (1947)
en aan pater Arnoldus Vermeulen tot het oprichten van een
culturele kring, een voorloper van de Stichting “Honsoirde”.

Sinds enige tijd ben ik bezig met een onderzoek naar de
belevenissen van jongens die in de periode dat ons land
was ingelijfd bij Frankrijk (1801-1813) in de Franse legers
hebben moeten dienen. Mijn onderzoek spitst zich toe op
de soldaten die afkomstig waren uit de Oostelijke
Langstraat en uit de Bommelerwaard. Dit waren mensen
van zo ongeveer zes generaties geleden.
Ik ben met dit onderzoek begonnen omdat een voorvader
van mij een van die soldaten was. Dat was Hermanus van
den Brand uit Nieuwkuijk. (Na zijn terugkeer is hij tussen
1832 en 1841 nog burgemeester van Nieuwkuijk geweest.)
In de archieven heb ik al vele namen gevonden van
soldaten die in dat leger hebben moeten dienen. De
meeste hebben in 1812 de verschrikkelijke veldtocht naar
Rusland meegemaakt. De meesten daar weer van hebben
dat niet overleefd.
Dan mijn vraag: Zijn er nog mensen die iets (documenten)
in bezit hebben van een van deze mensen? Of zijn er
mensen die uit de overlevering nog verhalen kennen over
hetgeen deze soldaten hebben meegemaakt?
Groeten,
Bart van Helvoort, Ammerzoden

Presentatie Boek Willy van den Berk
Adri de Bonth in gesprek met het echtpaar Pfrommer

Foto’s
Toon Groot

Mvr. Riet vd.Berk en Leen Pfrommer

De schrijver van het boek Gini van Wijk

Leen Pfrommer in gesprek met Wiet Ketels, Bart
van Son en Jo van Heeswijk

Wim van Heijst

Adri de Bonth, Bart Beaard en Tini vd Berk

De barre winter van 2012

Foto’s
Toon Groot
In de omgeving
van Elshout

