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700 – Mooi, maar niet het einde 
 

Jawel, heemkundekring ”Onsenoort” heeft inmiddels ruim 700 leden! Reden dus om de 
focus te verleggen en op te gaan naar de 725 – 750 – 775 en misschien wel 800 leden. 
 
Onze vereniging is ook in 2013 weer heel erg actief geweest. We hebben lezingen, 
rondleidingen, boekpresentaties en activiteiten voor de jeugd georganiseerd. We hebben 
de ervaring, dat onze activiteiten altijd leiden tot aanmelding van  nieuwe leden. Dat heeft 
te maken met belangstelling voor wat wij als heemkundekring allemaal doen. Maar óók 
met de laagdrempeligheid van het lidmaatschap, met name de jaarcontributie van maar € 
21,00. 
In 2013 staat de teller, ruim voor het einde van het jaar, op 63 nieuwe leden. Daar staan 20 
opzeggingen tegenover, helaas bijna allemaal door overlijden. 
 
Op naar de 800. Daar hebben we de medewerking van al onze leden voor nodig. Gewoon 
door eens om je heen te kijken. In je familie, je buurt, op je werk, in je vriendenkring, je 
sportclub of waar dan ook, zou je zomaar iemand  enthousiast kunnen maken voor onze 
HKK ”Onsenoort”. 
 
De jaarlijkse ledenwerfactie heeft in het verleden altijd een goed resultaat opgeleverd en 
gaat dat nu vast weer doen. We hebben er ook veel belang bij, omdat we vanaf 2014 
geconfronteerd worden met huurkosten, die we eerder nooit hadden. We kunnen dan 
natuurlijk meteen de contributie verhogen, maar dat willen we (nog) niet. We hebben liever 
meer leden, die niet alleen contributie betalen, maar zich misschien ook wel actief voor de 
HKK willen gaan inzetten. 
 
In dit Plekbord zit een aanmeldingsformulier met een cadeaubon. De bedoeling van de 
ledenwerfactie is, dat jij als lid van de HKK ”Onsenoort”, iemand het lidmaatschap voor 
2014 cadeau doet voor de som van € 21,00 met de verwachting, dat het nieuwe lid vanaf 
2015 zelf de contributie gaat betalen. 
 
Levert het aanbrengen van een nieuw lid ook voor jou zelf nog iets op? Zeker wel. Jij krijgt 
van jouw HKK óf de DVD met daarop 60 jaren ”Met Gansen Trou” óf je krijgt het boek 
”Ronduit Heusden” van Kees van den Oord. Daarnaast krijg je altijd het boek ”Tidak 
Bicara” over de Indiëgangers uit de Gemeente Heusden. Degene aan wie je het 
lidmaatschap cadeau geeft, krijgt ”Tidak Bicara” als welkomstgeschenk. 
  
Doe jij ook mee?  
 
Adrie Verboord, voorzitter. 
 

 

PPlleekkbboorrdd  

http://www.hkkonsenoort,nl/
mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl
mailto:plekbord@hkkonsenoort.nl


  

Column 

 
 
 
November – slachtmaand 
 

Elke maand heeft een bijnaam, die 
verwijst naar het begin van een 
jaargetijde of naar een belangrijke activiteit, die doorgaans 
in die tijd wordt (of waarschijnlijk toch beter: werd) 
uitgevoerd. Zo is oktober de ”oogstmaand” en november de 
”slachtmaand”. Veel meer dan het appels en peren rapen 
en plukken in oktober, heeft het thuis slachten van een 
varken, al dan niet in november, indruk op me gemaakt.  

Het hele jaar werd er goed voor het varken gezorgd, want 
het succes van de slacht hing erg af van het gewicht van 
het varken. Ofwel: hoe vetter hoe beter. Het slachten van 
het varken werd in die tijd, voor mij de jaren vijftig van de 
vorige eeuw, als heel normaal ervaren. Het varken wás er 
immers om geslacht te worden, net zo goed als de konijnen 
een maand later en de kippen, wanneer ze uitgelegd 
waren. Een simpele ordening der schepping zou je kunnen 
zeggen; het dier ten dienste van de mens.  
 
Sinds ik voorzitter van de HKK ”Onsenoort” ben, heb ik 
ervaren, hoe veel er over allerlei onderwerpen is te vinden 
op het internet. Dus heb ik op Google” ”slachtmaand” 
ingegeven en daar kwamen nogal wat reacties op. Zo 
kwam ik op de webpagina van Cultureel Brabant een 
bijdrage tegen van Bernard van Dam, die voor de 
liefhebbers onder onze leden het hele ritueel van het thuis 
slachten prachtig en heel herkenbaar heeft beschreven. Zie 
voor het betreffende artikel:  
 
http://www.cubra.nl/varken/28bernardvandamthuisslac
htvarkenkempen.htm 

 
Heb je geen computer of geen internet en wel interesse, 
dan print ik het desgewenst graag voor je uit. 
 
Voor mij is dit onderwerp heemkunde pur sang, een 
schoolvoorbeeld van verdwenen tradities, die we in 
verhalen en mooie beschrijvingen, zoals hierboven 
gerefereerd, moeten laten voortleven en veilig moeten 
stellen.  
 
In mijn herinnering was een slager een soort cultfiguur met 
natuurlijk leiderschap. Hij kwam aanfietsen met de lange 
bak achter zijn fiets, had een koker vol grote en dus 
vervaarlijke messen bij zich en mocht (en kon) het varken 
schieten. Of je daar als 10-jarige van onder de indruk 
raakte! 
 
Waarom ik hier een column in ons Plekbord aan wijd, komt 
voort uit het besef, dat dit, zoals hiervoor ook al 
geschreven, een heel mooi voorbeeld is van wat 
heemkunde is. En zo zijn er heel veel van zulke 
voorbeelden. Kijk er Plekbord, Met Gansen Trou, onze 
lezingen en boekpresentaties maar eens op na. We 
hoeven als heemkundigen geen oordeel klaar te hebben of 
vroeger nou beter of slechter was dan vandaag. Alles moet 
immers in de context van de tijd geplaatst worden. Wat ik 
als voorzitter van onze vereniging in een klein jaar tijd al 
aan interessante onderwerpen langs heb zien komen, 
overtreft mijn verwachtingen, zo ik die al had. Het is de 
best mogelijke stimulans om me voor de heemkundekring 
nog een hele tijd te blijven inzetten. 
 
Adrie 

Heemkunde Speurtocht groot succes 
 

Op de prachtige en zonnige zaterdagmiddag van 26 
oktober ging de eerste editie van de “Heemkunde 
Speurtocht” van start. Onder het genot van limonade 
werden de scouts en de leiding van Scouting ”Garcia 
Moreno” hartelijk welkom geheten door Adrie Verboord en 
de Archeologische Werkgroep.  
De speurtocht bestond uit drie verschillende onderdelen die 
de scouts, verdeeld in groepjes, op een leuke en 
spannende manier kennis liet maken met de verschillende 
taken die de AW op zich neemt en hen zodoende inzicht 
gaven in wat heemkunde betekent. In de Plekhoek was het 
”systematisch zoeken”, waar grote bakken gevuld met 
modder klaarstonden. De scouts moesten in die modder 
zoeken naar vondsten zoals aardewerkscherven en 
pijpenkoppen. Gretig werd er in de modder gegraaid en alle 
vondsten die ze deden werden in de afwasbakken 
afgewassen. Ze waren zo enthousiast dat ze zelfs de 
kastanjes en takjes die er tussen zaten gewassen hebben. 
Na het wassen mochten ze proberen om van een stapel 
scherven middels “puzzelen” een complete kruik te maken. 
Het “dynamisch zoeken” gebeurde op het terrein van 
Mariënkroon. Voordat ze daar losgelaten werden, mochten 
de scouts eerst een professionele foto maken van een 
archeologisch voorwerp naar keuze. Denk aan 
kogelhulzen, bestek, flesjes, of het kunstgebit van een 
pater (ja, je leest het goed). Vervolgens kregen de scouts 
een foto mee met daarop een object dat ze op het terrein 
moesten zoeken, bijvoorbeeld een foto van de Heilige 
Bernardus. “Ik weet waar dat beeld is!” riep een scout, en 
voordat ik het wist was het groepje al naar buiten gestoven 
om een paar minuten later weer terug te komen met het 
juiste antwoord.  
 

 
De Nieuwkuijkse scoutinggroep “Garcia Moreno” 

 

In de Heemkamer gebeurde het “statisch zoeken” waarbij 
ze de vitrines af moesten speuren en de infobordjes goed 
moesten lezen om de vragen te kunnen beantwoorden. Als 
doe-opdracht mochten ze allemaal hun eigen familiewapen 
tekenen en kleuren op basis van hun achternaam. Er was 
een scout bij met een buitenlandse achternaam die, naar 
eigen zeggen, stond voor “mannelijkheid”. Het laat zich 
raden wat hij tekende! 
Toen het tijd was om afscheid te nemen, kregen de scouts 
speciale HKK potloden en stickers mee, een kaart uit 1747 
van de Heerlijkheden Engelen en Vlijmen om in hun 
clubhuis te hangen en alsof dat allemaal nog niet genoeg 
was, mocht iedere scout een mammoetbot uitzoeken. Het 
was een groot succes en natuurlijk was dat nooit gelukt 
zonder de hulp van de Archeologische Werkgroep. Daarom 
wil ik iedereen die heeft meegeholpen hartelijk bedanken! 
Op naar de volgende Heemkunde Speurtocht! 
 
Martijn van de Wiel 

http://www.cubra.nl/varken/28bernardvandamthuisslachtvarkenkempen.htm
http://www.cubra.nl/varken/28bernardvandamthuisslachtvarkenkempen.htm


Informatie gezocht 
 
In de oorlogsjaren is de Vlijmense Amateur Boksclub 
”Sport Staalt Spieren” opgericht.  Wie heeft er nog 
gegevens en/of foto‟s van deze vereniging. Bij voorbaat 
dank, 
 
Bert Meijs073-5114682bmeijs@planet.nl 

 

 
 

Glasnegatieven Van der Aa 
 

Vorig jaar ontvingen we van Jo van de Wiel uit Drunen een 
kistje met een zestigtal glasnegatieven van fotograaf Crist 
van der Aa uit Elshout. Ook de familie van der Aa uit 
Elshout had nog een verzameling van 40 stuks. Deze 
negatieven worden nu door Nico de Bonth van onze foto- 
en filmgroep bewerkt tot prachtige foto‟s. De foto‟s zijn 
gemaakt tussen 1918 en 1925. 
Crist van der Aa is geboren in Drunen in 1892 en was van 
alle markten thuis. Hij was metselaar, klokkenmaker, 
huisslachter en fietsenmaker tegelijk. Hij overleed in 1968 
op 75 jarige leeftijd. 
Het ligt in de bedoeling om deze foto‟s (ruim 100 stuks) het 
komende jaar te exposeren, om u zo een beeld te geven 
van deze periode. Wij hopen nog een aantal namen te 
achterhalen van de vele personen die op de foto‟s 
voorkomen. 
Hieronder ziet u alvast een fraai exemplaar. Mocht u de 
personen herkennen, dan graag uw reactie. 
 

 

 

 
 
Cursusaanbod Streekarchief 2014 

 

Familiegeschiedenis 
Hebt u belangstelling voor de geschiedenis van uw familie, 
maar weet u niet hoe te beginnen? Het Streekarchief 
Langstraat Heusden Altena organiseert het komende 
winterseizoen een cursus genealogie voor beginners, 
waarin uit de doeken wordt gedaan hoe je je 
familiegeschiedenis in kaart brengt. In zes lessen wordt u 
wegwijs gemaakt in bronnen zoals de registers van de 
Burgerlijke Stand, de doop-, trouw- en begraafregisters 
(DTB), en komt u alles te weten over de verschillende 
methoden waarop u uw onderzoek naar het wel en wee 
van uw voorvaderen kunt aanpakken. Aan het einde van de 
cursus bent u in staat om zelfstandig onderzoek te doen. 
 
Data: dinsdag 14 en 28 januari, 4, 11 en 25 februari en 4 
maart 2014. 
Tijdstip: 19.30-21.30 uur. 
Locatie: Streekarchief Land van Heusden Altena, in 
Heusden. 
Docent: Bert de Vaan. 
Cursusduur: zes lessen. 
Kosten: € 50,- (incl. studiemateriaal en koffie of thee). 
 

Huizenonderzoek 
Opnieuw verzorgt het Streekarchief Langstraat Heusden en 
Altena een cursus huizenonderzoek. Nieuw is dat de 
cursus nu geheel draait om één concreet gebouw, namelijk 
het Gouverneurshuis in Heusden. Van dit heel bekende 
pand weten we opmerkelijk genoeg maar weinig. Van 
wanneer dateert het eigenlijk? Wie hebben het in eigendom 
gehad, wie hebben er gewoond? Wat deed een 
gouverneur? Sinds wanneer is de benaming 
”Gouverneurshuis” in gebruik? 
 
In zes lessen maakt u kennis met het gebouw en 
uiteenlopende bronnen van het historisch 
huizenonderzoek. Kennis van deze bronnen, zoals 
bouwdossiers, het kadaster, transportakten en fiscale 
bronnen uit het ancien régime is belangrijk wanneer je 
onderzoek wilt gaat doen naar bijvoorbeeld je eigen huis of 
woonomgeving. Deze cursus belooft voor cursisten én 
docenten een ware ontdekkingsreis te worden. 
 
Data: vrijdag 17, 24 en 31 januari, 7, 14 en 28 februari 
2014. 
Tijdstip: 10.00-12.00 uur. 
Locatie: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, in 
Heusden. 
Docenten: Hildo van Engen en Caroline de Hart. 
Cursusduur: zes lessen. 
Kosten: € 50,- (incl. studiemateriaal en koffie of thee).  

mailto:bmeijs@planet.nl


Introductie in het archief 
Hebt u altijd al eens wat willen opzoeken in een archief, 
maar aarzelt u om daar binnen te stappen? Of hebt u al 
eens archiefonderzoek gedaan, maar zag u door de bomen 
het bos niet meer? In beide gevallen is deze cursus geknipt 
voor u. Tijdens drie bijeenkomsten bieden medewerkers u 
een introductie tot het Streekarchief, waarbij onder meer 
vragen aan de orde komen zoals: hoe werkt het in de 
studiezaal? Wat heeft het Streekarchief zoal in huis, en 
voor welke zaken moet ik elders zijn? Hoe gebruik ik een 
inventaris? Wat heeft het internet mij te bieden? Enzovoort. 
Vanzelfsprekend is er ruimte om in te gaan op specifieke 
vragen waarmee u wellicht rondloopt. De kans is groot dat 
u aan het einde van deze cursus gerichter kunt zoeken in 
onze archieven en collecties, en dat u verrassende 
zoekresultaten behaalt. 
 
Data: vrijdag 7, 14 en 21 maart 2014. 
Tijdstip: 10.00-12.00 uur. 
Locatie: Streekarchief Land van Heusden en Altena, in 
Heusden. 
Docenten: Caroline de Hart, Mariska Heijmans en Hildo 
van Engen. 
Cursusduur: drie lessen. 
Kosten: € 25,- (incl. studiemateriaal en koffie of thee). 
   

Verhalen schrijven 
In aansluiting op de cursus familiegeschiedenis en 
huizenonderzoek worden een tweetal avonden ingeruimd  
voor „verhalen schrijven‟. Op basis van archiefonderzoek 
naar uw voorouders of woning gaan we aan de slag. Er 
wordt een handreiking gegeven om uit het (vaak vele) 
materiaal de rode draad te vinden van waaruit je een 
verhaal kunt opbouwen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
kennis van andere familieonderzoekers en schrijvers van 
historische verhalen. 
 
Het volgen van de cursus familiegeschiedenis of 
huizenonderzoek is geen voorwaarde om mee te kunnen 
doen aan „verhalen schrijven‟, maar levert wel een korting 
op van 5 euro. 
 
Data: dinsdag 11 en 18 maart 2014. 
Tijdstip: 19.30-21.30 uur. 
Locatie: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, in 
Heusden. 
Docente: Paula Jorritsma. 
Cursusduur: twee lessen. 
Kosten: € 20,- (incl. studiemateriaal en koffie of thee), 
 € 15,- voor cursisten familiegeschiedenis en/of 
huizenonderzoek.  
 
U kunt zich aanmelden voor de cursussen bij de 
studiezaalmedewerker of via het aanmeldformulier op onze 
website www.salha.nl  

U kunt ons ook telefonisch bereiken: 0416-661901. 
 

 

 
Lezing “Stalen zenuwen” 
 
Op 18 en 25 oktober hield Toon Groot zijn lezing over de 
groep van 47 geallieerde militairen, die eind 1944 bijna vijf 
weken in Drunen en Elshout was ondergedoken. Beide 
avonden zat de zaal van ”Het Oude Tramstation” vol en 
vanwege de grote belangstelling is besloten om op vrijdag 
31 januari een derde lezing te houden. Opgeven kan weer 
telefonisch bij Toon Groot (0416-375835) of Bart Beaard 
(0416-320995) of per mail bestuur@hkkonsenoort.nl. 
 
 

 

 
 

Bezoek eens een Museum 
 

 
Het Brabants Museum met binnentuin 

 
Sinds mei 2013 is het Noord Brabants Museum weer 
geopend voor het publiek. Het is een schitterend 
museum geworden, met misschien wel speciaal iets 
voor de liefhebbers van archeologie onder ons. 

 

Een van de belangrijkste collecties van het museum is de 
archeologische, met voorwerpen vooral uit de Romeinse 
periode. In de ruime en lichte bovenzaal van de 
Quistvleugel, waar u een prachtig zicht hebt op de 
paleistuin, toont het museum objecten uit de Romeinse 
periode. 
 
Grafgiften uit Esch 

Blikvangers zijn de kostbare en internationaal vermaarde 
grafgiften uit Esch, wijgeschenken uit de Tempel van 
Empel en bodemvondsten uit de villa van Hoogeloon. 
Maquettes, animaties in 3D en moderne media informeren 
u over de bijzondere kennismaking van Zuid-Nederland 
met de Romeinen. 
De inrichting is op de eerste plaats afgestemd op jeugdige 
bezoekers en het onderwijs, maar is ook voor volwassenen 
zeer aantrekkelijk en informatief. 
 
Drie thema's 
In drie paviljoens worden de thema‟s Soldaten aan de 
grens, De wereld van de goden en Thuis in Romeins 
Brabant behandeld. Deze thema‟s sluiten aan bij de 

onderwijsmodules die in het primair en het voortgezet 
onderwijs worden gegeven en zijn lesstofvervangend. 
De presentatie is zo opgebouwd dat deze kinderen goed 
bereikt worden. Beeld neemt een belangrijkere plaats in 
dan tekst. 
 
Het bezoek adres is: 

Verwersstraat 41 ‟s-Hertogenbosch 
 

http://www.salha.nl/
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”De Groote Oorlog” 
 

Het bestuur van onze vereniging was onder de indruk van 
het groot aantal aanwezigen bij de lezing van Cees van 
Maastrigt op 11 november in ”De Remise” te Drunen over 
de Eerste Wereldoorlog. Het was een interessante 
presentatie over een onderwerp dat nauwelijks bekendheid 
heeft. Interessant was de informatie over de slechte 
organisatie van ons gemobiliseerde militieleger, de vele 
Belgische vluchtelingen, de gemobiliseerde militairen en de 
verdedigingslinie in het Land van Altena. Onze werkgroep 
heeft informatie gekregen die zij kunnen gebruiken voor het 
themanummer ”De Eerste Wereldoorlog”. Dit 
themanummer zal in de zomer van 2014 verschijnen. 
Onlangs is o.a. door Erfgoed Brabant het boek ”De Groote 
Oorlog in het klein” uitgegeven. Dit boek over de Eerste 
Wereldoorlog telt 430 pagina‟s, waarin van meer dan 80 
auteurs verhalen over de Duitse inval, gijzelaars, vluchten, 
krijgsgevangenen en ondergedoken soldaten, collaboratie, 
verzet, het dagelijks leven en de herdenkingscultuur. Het 
boek kost nu €25,- excl. de verzendkosten van €8-. Onze 
vereniging heeft enkele exemplaren beschikbaar voor de 
intekenprijs van €19,50. Die zijn verkrijgbaar bij het 
secretariaat.  
 

 
 

Stichting Honsoirde 
 
Vorige maand heeft u bij ons maandblad MGT een 
brochure ontvangen van de stichting Honsoirde met hun 
jaarprogramma 
In het plekbord willen we ook regelmatig aandacht 
schenken aan hun activiteiten. Zoals de komende maand 
het Kerstconcert door het koor Pavane uit Heusden olv 
Bert Nederlof. Op zaterdag 21 december intree € 10,00 
En de Kersttentoonstelling van zaterdag 21 december t/m 
zondag 5 januari 
 
Inlichtingen: tel: 073-5115040 ( dinsdags 09.00 -12-00 uur) 

De postgeschiedenis van Drunen 
 

Op dinsdag 5 november is aan burgemeester Jan 
Hamming het eerste exemplaar van het boek ”De 
postgeschiedenis van Drunen. In 350 jaar van voetbode 
naar facebook.” aangeboden. Het boek is geschreven door 
Bart Beaard. Over dit boek stond in het vorige Plekbord 
een beschrijving. 
Het boek heeft 84 kleurenpagina‟s, kost €12,50 en is te 
bestellen via het mailadres bestuur@hkkonsenoort.nl, via 
de website www.hkkonsenoort.nl, telefonisch 0416-

320995, en af te halen op het adres Grotestraat 103 te 
Drunen of bij Boekhandel Sikkers in Drunen. 
 

 
Bart van Iersel, de tienjarige kleinzoon van Bart Beaard, 

overhandigde het eerste exemplaar aan Heusdens 
burgemeester Jan Hamming. 

 
 

 
Waardekaarten Gemeente Heusden 
 
Sinds enige weken staat op de website van de gemeente 
Heusden informatie over de waardekaarten, waaraan onze 
vereniging destijds een flinke bijdrage geleverd heeft. 
De informatie is als volgt in te zien: 
ga naar www.heusden.nl / wonen in Heusden / bouwen 

en wonen / monumenten en erfgoed. Dan is in te zien: 
Erfgoednota; Bestuurlijke samenvatting (7 pag.) en 
Achtergronddocument (95 pag.) 
Cultuurhistorie; Tekstdocument (87 pag.) en 
Cultuurhistorische Waardenkaart  
Archeologie; Achtergronddocument (95 pag.), 
Archeologische Waardenkaart en Archeologische 
Beleidsadvieskaart. 
De gemeente Heusden zal in 2014, samen met de 
verenigingen die aan dit project hebben meegewerkt, in 
Drunen, Heusden en Vlijmen informatiebijeenkomsten 
organiseren. 
 

 

 
Enkele data 
 
Vanaf 15 januari staan het Jaarverslag 2013 en de Notulen 
van de Jaarvergadering 2013 op onze website 
www.hkkonsenoort.nl. 
 
 

De jaarlijkse Vrijwilligersmiddag zal gehouden worden op 
zaterdag 25 januari in het Patronaat te Nieuwkuijk 
 

****** 
De Ledenvergadering 2014 zal gehouden worden op 
maandag 17 februari. In het Plekbord van december staat 
hierover meer informatie. 

mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl
http://www.hkkonsenoort.nl/
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Contributie 2014 
 
Vanaf 1 januari a.s. zal door de 
internationalisering van het betalingsverkeer 
iedereen te maken gaan krijgen met de 
verandering van het eigen banknummer. 
Bijvoorbeeld wordt het huidige 
Rabobanknummer van onze vereniging (nu 
136504418) dan gewijzigd in: 
 
NL19 RABO 0136504418. 
 

In de betalingswijze voor de incassoleden 
verandert voor deze leden niets en zal de 
contributie, die voor 2014 €21,- blijft, begin 
januari worden geïncasseerd. 
Wel zijn wij verplicht om vóór de eerste Euro-
incasso de incassoleden het volgende mede 
te delen: 
- Het Rabobank Incassant ID van onze 
vereniging: 
 
NL94ZZZ402150860000   
 

- Het machtigingsnummer: Mndt, lidnr. en 
datum. Uw nummer is afgedrukt op het 
adresseringsetiket van dit nummer.  
- Het bedrag van de incasso: €21,- 
- De datum van incasso is: 08.01.2014 
 

De acceptgiroleden zullen de acceptgirokaart 
niet meer ontvangen omdat de kosten hiervan 
wel erg hoog geworden zijn. Zij zullen eind 
december, samen met ”Met Gansen Trou” en 
het Plekbord, een enveloppe krijgen met 
daarin een brief. Aan een zijde van die brief is 
dan de factuur voor de contributie afgedrukt, 
die voor 2014 €23,- blijft, met het verzoek dit 
bedrag over te maken. Aan de andere zijde is 
een formulier afgedrukt waarmee de 
acceptgiroleden de mogelijkheid hebben om 
incassolid te worden, waaraan onze 
vereniging de voorkeur geeft. 
 

 

 

Melkrijdersprotest? 
 
Gedurende zestig jaar leverden boeren uit Nieuwkuijk, Elshout, 
Baardwijk en Drunen de melk aan de zuivelfabriek in Drunen. Dagelijks 
haalden tien tot vijftien melkrijders de melk op. Eind jaren vijftig dringt 
een aantal boeren er op aan om in de zomer tweemaal daags én op 
zondag de melk op te halen. Deken Rooijakkers (de kerk) was lang 
tegenstander van melk ophalen op zondag, maar dat bezwaar wordt 
opgeheven. In de ledenvergadering van juni 1959 wordt er over een 
voorstel om op zondag te werken gestemd. Er waren 138 leden vóór en 
322 tegen. Maar de druk vanuit een aantal boeren neemt gestaag toe. 
Vijf jaar later bereikt die een climax. Er vindt een vergadering van de 
melkrijders plaats met de directeur en de vicevoorzitter van het bestuur. 
Op zondag melk ophalen betekende dat het rijden op zaterdagavond 
zou komen vervallen. Uit het verslag blijkt dat het vooral gaat om de 
vergoeding. Het bestuur bood 50% extra, de melkrijders eisten 100%. 
(Volgens de aanbestedingsvoorwaarden kan de melkrijder opgedragen 
worden op zondag te rijden voor een vergoeding van 10% extra). 
 
Wat is er tijdens die vergadering allemaal gebeurd? 
Uit de verslagen van de vergaderingen uit die tijd blijkt dat het bestuur 
kort na de bewuste melkrijdersvergadering contact heeft gezocht met de 
Melkinrichting St. Jan, hetgeen uiteindelijk tot fusie heeft geleid, waarna 
de fabriek in Drunen is gesloten. Bestuursvoorzitter, Jan van Wezel, 
zegt in een verslag: “ik was te zeer overrompeld door de moeilijkheden 
van de directeur” (hij doelt dan op de vergadering met de melkrijders). 
 
Zijn er nog mensen die direct of indirect iets weten over het verloop van 
die vergadering met de melkrijders? 
Ik hoor het graag, mondeling, telefonisch of per e-mail. 
 
Sjef van Hulten, 06 4626 4419 of javanhulten@onsbrabantnet.nl  

 

 

Wie, Wat, Waar 
 

 
 
Bovenstaande foto komt uit de collectie van Crist van der Aa uit Elshout 
(zie ook ”Glasnegatieven van der Aa” elders in dit blad). De foto is 
genomen rond 1920. De dames komen vermoedelijk uit Elshout. Mocht 
u een of meerdere dames herkennen, dan graag contact opnemen met 
de redactie van het Plekbord (zie voor adres het colofon op blz.1 ) 
 

 

Inleveren kopij volgende Plekbord 
vóór 10 december aanstaande 

 

mailto:javanhulten@onsbrabantnet.nl


foto’s presentatie boek “Postgeschiedenis Drunen” 

 

Foto’s: Rini Wouters 



Foto’s Heemkunde Speurtocht  

 

Foto’s : Rini Wouters 


