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Informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort 

 
Beste lezers 
 
Het nieuwe jaar begon koud. We hebben enige tijd terug jarenlang geen echte winters 
meer gehad en nu toch al weer de vierde op rij. Wat zal die ons brengen? Een 
Elfstedentocht? Wie zal het zeggen. De schaatsen konden ieder geval uit het vet. Wat zal 
ons verder dit jaar gebeuren? Wat de heemkundekring betreft is dat te horen tijdens onze 
ledenvergadering. Het zal in 2013 zeker weer goed komen. Ook in het plekbord houden wij 
u het komend jaar weer op de hoogte van onze activiteiten. En hebt u zelf iets te melden, 
geef het dan aan ons door. 
 
De redactie 
 

 

Ledenvergadering 
 
De Algemene Ledenvergadering van heemkundekring ”Onsenoort” zal worden gehouden 
op maandag 18 februari 2013 om 19.30 uur in de Conferentiezaal van 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 6.2.2012 
3 -   Jaaroverzicht 2012 
4-    Financieel verslag 2012 
5 -   Begroting 2013  
6 -   Verslag kascommissie 2012 
7 -   Benoeming kascommissie 2013 
8 -   Bestuursverkiezing. 
       Aftredend zijn: Adrie de Bonth, Bernadette van Gorp en Kees van den Oord. Alleen 
       Kees is herkiesbaar. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden 
       voorgedragen vóór 11 februari 2013 bij de secretaris. 
9 -   Activiteiten in 2013 
10 - Rondvraag. 
11 - Sluiting van de vergadering. 

 
De notulen van de ledenvergadering van 6.2.2012 en het Jaaroverzicht 2012 zijn vanaf 15 
januari in te zien op onze website www.hkkonsenoort.nl 

 
Na de pauze zal door ons lid Jan Franken een lezing gehouden worden over 
nieuwjaarstradities.  

 
Van een uitgeverij hebben wij enige tijd geleden een aantal boeken ontvangen met de titels 
”Brabants stads- en dorpsleven” en ”Het Brabants beschreven”. De boeken zullen onder 
de aanwezigen verloot worden. 
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Flora, fauna en landschap 
 
In de gemeente Heusden en directe omgeving loopt 
een aantal projecten waarbij Heemkundekring 
“Onsenoort” is betrokken. Zij neemt hieraan deel 
vanwege haar kennis van natuur, landschap, 
archeologie en (cultuur) historie. In het Plekbord wordt 
maandelijks in het kort aandacht geschonken aan één 
van de projecten. 
 

Deel 11: De Nieuwkuijkse Wiel - natuurherstel 

Voor de gemeente Heusden is door de Bosgroep Zuid-
Nederland een subsidie binnen gehaald voor herstel van 
de Nieuwkuijkse Wiel. De doelstellingen van de 
herstelmaatregelen zijn het verbeteren van water-, 
verlandings- en oevervegetaties die bij voedselarme tot 
matig voedselrijke wateren behoren. Het hoofddoel is 
herstel en uitbreiding van soorten die bij de 
oeverkruidklasse behoren zoals oeverkruid, 
moerashertshooi en zonnedauw. Met de uit te voeren 
maatregelen zal de waterkwaliteit zich herstellen en wordt 
deze minder kwetsbaar, bijvoorbeeld voor de groei van 
blauwalg. Daarnaast zal het aantrekkelijker worden om 
rond de wiel te wandelen en te recreëren. De 
herstelmaatregelen aan het voormalige zwembad van 
”Janus van Engelen” en de ligweide zullen zorgen voor 
verbetering van de recreatieve waarde.  
 

 
De Nieuwkuijkse wiel 

 

In oktober 2012 werd door de gemeente voor 
geïnteresseerden een informatieavond gehouden met als 
thema “Natuurherstel van de Nieuwkuijkse Wiel in 2013”, 
waarna in november 2012 een rondleiding rond de wiel 
volgde. De informatieavond en de rondleiding, waarbij ook 
de historie ruimschoots aan bod kwam, werden druk 
bezocht. Er werd volop gebruik gemaakt van de 
inspraakmogelijkheden en tot het geven van advies. De 
conclusie was duidelijk: de Nieuwkuijkse Wiel „leeft‟. 
In het eerste kwartaal van 2013 worden de volgende 
herstelmaatregelen uitgevoerd. De oevers aan de oost-, 
zuid- en westzijde van de wiel worden vanuit de oever vrij 
van houtopslag gemaakt. Het betreft de eerste tien tot 
vijftien meter. Het in het zuiden aanwezige bijzondere 
gagelstruweel wordt gespaard. De hierin aanwezige 
houtopslag van berk wordt verwijderd. De nog aanwezige 
oeverbeschoeiing aan de zuidwest zijde van de wiel wordt 
verwijderd. Op de locaties waar de houtopstand is 
verwijderd, zal de oever worden geplagd. Door het 
verwijderen en afvoeren van de voedselrijke bovenlaag 
wordt herstel van de oorspronkelijke oevervegetatie  
 
mogelijk gemaakt. Vooral de oever aan de zuidoost zijde 
biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden.  
De wiel wordt omsloten door bos. In 2011 werden aan de 
zuidzijde van de wiel een drietal openingen gemaakt. Door 
in 2013 de aanwezige openingen te vergroten krijgt de 
wind een grotere invloed. Dit komt de waterkwaliteit ten 
goede en verbetert de beleving van de wiel vanaf de dijk.  
 

Voor een goed recreatief gebruik als zwemwater zal het 
aanwezige strandje worden hersteld. Dit is overgroeid met 
gras, redelijk steil en niet aantrekkelijk om te gaan liggen. 
In combinatie met een ligweide ontstaat zo weer een 
aantrekkelijk geheel. De bodem van de wiel ter hoogte van 
het strand zal worden schoongemaakt. Er worden 
informatieborden geplaatst om bezoekers te informeren 
over de werkzaamheden. 
In de zomer van 2012 werd door het waterschap Aa en 
Maas een onderzoek gestart naar de hoeveelheid en de 
kwaliteit van het slib in de wiel. Het baggeren hiervan komt 
mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling ”Water 
Noord-Brabant” als een aanzienlijke verbetering van de 
waterkwaliteit wordt verwacht. 
 

Bert van Opzeeland 

 

 

Gemeenteatlas van Nederland 
 

 
Afbeelding van de toenmalige gemeente Hedikhuizen 

 
Deze atlas verscheen ca. 1868 en werd uitgegeven door 
Hugo Suringar te Leeuwarden. De kaarten werden 
zwart/wit gedrukt waarbij de gemeentegrenzen met de 
hand waren ingekleurd. De tekenaar van de kaarten, Jacob 
Kuyper (1821-1908), was een belangrijk pionier op het 
gebied van thematische cartografie en in de jaren 1865-
1870 tekende hij de kaarten voor deze atlas. 
Bij onze vereniging zijn prachtige afdrukken van deze 
kaarten te koop op A3 of A4 formaat van de toenmalige 
gemeenten Bokhoven, Drunen, Engelen, Hedikhuizen, 
Herp -Bern, Nieuwkuijk-Onsenoort, Oud-Heusden-Elshout, 
Heesbeen- Eethen- Genderen en Doeveren-Drongelen. 
De kaarten kosten €4,- voor A4 en €5,- voor A3 en zijn te 
bestellen via de website of bij het secretariaat.  
 

 



 

Wie, wat Waar 
 
Onderstaande foto komt uit het archief van Nico de Bont uit Nieuwkuijk. Op de 
foto staan bouwvakkers die bezig zijn met de bouw van de kerk in Nieuwkuijk, die 
gebouwd werd in 1954. De architecten waren Nico van der Laan en Wim Hansen 
(Bossche School). Aannemer was J.de Bonth van Hulten uit Nieuwkuijk. De kerk 
werd op 20 juni 1955 ingewijd door bisschop Mgr. Mutsaerts. Op de achtergrond 
zie je ook nog de watertoren staan, die een aantal jaren later gesloopt zou 
worden. 
 
Zijn er mensen die weten wie deze bouwvakkers zijn? Waarschijnlijk komen ze uit 
onze regio. Wij willen graag jullie reactie ontvangen. Stuur die naar de redactie 
van dit blad (zie colofon). 
. 
De foto’s in het plekbord van december 2012: 
 
We kregen twee reacties binnen over de foto‟s van wielrenner Frans v.d. Pol met 
dezelfde informatie.  
Anton van Spijk uit Heusden en Bella Gubbels-Buijs uit Helvoirt wisten te 
vertellen dat de man naast Frans v.d. Pol op de middelste foto, zijn broer Mari is. 
Mevr. Gubbels wist ook nog te melden dat Mari in het boek Tidak Bicara op 
pagina 74 staat vermeld als Oud-Indiëganger. 
Ze vertelde ook dat Mari naar Canada is geëmigreerd. Het is haar niet bekend of 
hij nog leeft. Meer in formatie blijft altijd welkom 
 

 
 
Heemkunde op HTR televisie 
 
Op zaterdag 23 februari om 19.00 en zondag 24 februari om 20.00 zendt de HTR 
een interview van 40 minuten uit over “Heemkunde” in het kader van de serie “De 
Tafel van Heusden”. De geïnterviewden zijn Adrie de Bonth, voorzitter 
heemkundekring, Anton van der Lee, archeoloog, Hildo van Engen, archivaris en 
Jack Didden, docent. Het interview is opgenomen op 17 januari. Wie de 
uitzending mist, kan ze alsnog zien op www.htrmedia.nl 

Kersttentoonstelling 
 
Het thema van de zeer goed 
bezochte  Kersttentoonstelling was 
dit jaar ”Pauselijke zouaven in de 
gemeente Heusden”. Het uitgegeven 
boekje kost €7,50 en is nog te koop 
via de website:  
www.hkkonsenoort.nl of bij het 
secretariaat: Grotestraat 103 in 
Drunen, 0416-320995. 
Voor verenigingen is er ook de 
mogelijkheid een lezing over dit 
onderwerp te laten geven. 
 

 
Zouaaf Hendrik de Laat uit Vlijmen 

 
 
Ingezonden brief 
 
Alkmaar, 22 december 2012 
 
Geachte Heren, 

Hiermede bevestig ik de ontvangst 
van het boek ”Tidak Bicara”. Ik heb 
met veel interesse kennis genomen 
van de inhoud. Mijn complimenten 
voor de prima overzichtelijke 
weergave en de uitvoering. 
We mogen hen, die niet van hun 
missie terugkwamen en in vreemde 
aarde hun laatste rustplaats vonden 
nooit vergeten. 
 
Graag wil ik u laten weten dat ik 
onlangs mijn verzameling boeken, 
foto‟s en krantenknipsels over de 
periode 1945-1950 aan een pas 
geopend museum heb afgestaan. 
Per saldo is het onze geschiedenis 
en is het goed dat een en ander 
bewaard kan blijven, zoals ook met 
de uitgifte van uw boek waardevolle 
herinneringen en historische 
gegevens aan de lezer voorbij zullen 
trekken. 
Ik wens u sfeervolle kerstdagen toe 
en een succesvol jaar voor uw 
heemkundekring. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
E.Peters-Neiteler, oud-verpleegster 
medische mobiele teams en 
werkzaam geweest op de afdeling 
chirurgie van het hospitaal in 
Bandoeng. 
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In Ronduit Heusden staan verhalen van Heusdenaren van nu, over wat hen bindt en boeit aan Heusden, samen 
met historische terugblikken over het uitgaansleven, de gezondheidszorg, het onderwijs, de kunst, de scheepsbouw, de 
huizenmarkt, de kerken, het bestuur, de jachthaven, de schoenwinkel en de bakker, de metaalnijverheid, de transportsector, 
het sportleven en de evenementen. 
Historicus dr. Kees van den Oord van Heemkundekring Onsenoort is de eindredacteur van deze prettig leesbare boekuitgave. 
Kleurrijke schilderijen en dia’s uit de jaren 80 van Kees Bol, monumentale tekeningen van straten en panden uit 1943 en 
onbekende fotos onder andere uit het Streekarchief van Het Land van Heusden en Altena maken het boek compleet.

Het boek van ca 120 pagina’s verschijnt 21 maart 2013 
Prijs bij voorintekening € 18,95. Na 21 maart € 22,95. 

#

Heusdenaren van nu en historische terugblikken 
op de aloude vestingstad aan de Maas
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