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Informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort 

 
Beste lezers, 
 
Voor u ligt alweer het laatste Plekbord van 2013 en wat vliegt een jaar toch snel voorbij. 
We kunnen als vereniging terugzien op een goed jaar met veel geslaagde activiteiten. In 
het voorjaar de excursie naar Aken, met twee volle bussen gingen we naar de Duitse 
Domstad. Ook de werkgroep rondleidingen Abdij Mariënkroon  mocht weer vele bezoekers 
ontvangen en al het fraais laten zien wat hier bewaard wordt . Het dubbelnummer “Fietste 
Gij? “, geschreven door Bert Meijs, was ook een groot succes. Ook verleende onze 
vereniging haar medewerking aan het Vlijmens Wielercafé voorafgaande aan de Eneco-
Tour die op 15 augustus Vlijmen aandeed . Er waren ook nog twee lezingen, “Stalen 
Zenuwen” en de “Eerste Wereldoorlog” en beiden hadden samen ruim 350 bezoekers. Er 
was ook weer een middag  “Heemkunde,doe je samen “ wat ook weer veel enthousiasme 
opleverde. Ook is ons ledenbestand gegroeid naar ruim 700 leden. 
 
Overlijden van bestuurslid Thijs Stevens 

Een schaduw over ons mooie jaar was wel dat we geheel onverwachts afscheid moesten 
nemen van ons bestuurslid Thijs Stevens. Hij overleed op 21 november plotseling op 69- 
jarige leeftijd en het is een groot verlies voor onze vereniging. Wij wensen Thijs‟ 
echtgenote Ans en hun kinderen heel veel sterkte toe bij dit grote verlies. 
 
Het bestuur van de heemkundekring  Onsenoort en  de redacties van Met Gansen 
Trou en Plekbord wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2014 toe. 

 

 

 
Ledenvergadering 
 
De Algemene Ledenvergadering 2014 zal worden gehouden op maandag 17 februari a.s. 
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 18.2.2013 
3. Jaaroverzicht 2013 
4. Financieel verslag 2013 
5. Begroting 2014 
6. Verslag kascommissie 2013 
7. Benoeming kascommissie 2014 
8. Bestuursverkiezing 
9. Activiteiten 2014 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting van de vergadering. 

 
Over het programma na de ledenvergadering komt in het volgende Plekbord meer 
informatie.  
 

Op 15 januari zullen het Jaaroverzicht 2013 en de notulen van de Ledenvergadering 2013 
op onze website geplaatst worden. 
 

 

Bestuursverkiezing 
 
Dit jaar zullen volgens het rooster Bart Beaard en Anton van Spijk aftreden. Bart is 
herkiesbaar, Anton niet. Volgens het rooster was Thijs Stevens ook aftredend, maar Thijs 
is op 21 november jl. plotseling overleden. Ook zal Pieter van Eggelen op eigen verzoek 
tussentijds aftreden. Wij zijn dus op zoek naar drie nieuwe bestuursleden en conform de 
statuten kunnen kandidaten voor een bestuursfunctie worden voorgedragen. Het 
voordragen kan tot 15 januari a.s. bij de secretaris.    
 

PPlleekkbboorrdd  
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Contributie 2014 
 

Voor de acceptgiroleden is bij deze uitgave van Met 
Gansen Trou een enveloppe toegevoegd met daarin een 
brief met het verzoek de contributie, die voor 2014 €23,- 
bedraagt, te betalen met een eigen overboekingformulier. 
Bij de incassoleden zal de contributie, die voor hen €21,- 
bedraagt, begin januari worden geïncasseerd. 
 

 
Stalen zenuwen 
 

 
De verzetsgroep, die ruim een maand 47 geallieerde millitaren 
verborgen hield in Drunen en Elshout. V.l.n.r. David Elshout, 

Henk Stooter, Leo Elshout en Ad Veltman 

 

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 waren ondergedoken. Beide 
avonden was de zaal van „Het Oude Tramstation‟ vol. 
 Vanwege de grote belangstelling is besloten om op vrijdag 
31 januari een derde lezing te houden.  Aanvang 20.00 uur.  
Opgeven kan weer telefonisch bij Toon Groot (0416-
375835) of Bart Beaard (0416-320995) of per mail 
bestuur@hkkonsenoort.nl. 
 

 
Kerststallententoonstelling  
 
Van zaterdag 21 december 2013 t/m zondag 5 januari 
2014 (behoudens 1

ste
 Kerstdag en Nieuwjaarsdag) wordt 

de jaarlijkse tentoonstelling gehouden in de toren van Abdij 
Marienkroon. Dit jaar is deze ingericht door Ruud 
Verheggen en Toon Timmermans en met  decoraties door 
Ben en Marleen van Ravenstein. Nieuw is de puzzeltocht 
voor kinderen met als beloning warme chocolademelk. 
Evenals voorgaande jaren zijn er kantklos- en 
kalligrafeerdemonstraties, een expositie en verkoop van 
handgemaakte kerstkaarten en andere voorwerpen. 

Het blokfluitensemble “Fluitenkruid” speelt op 22, 26 en 29 
december sfeerverhogende muziek in de kapel. 
De toegang is gratis en de tentoonstelling is op genoemde 
dagen geopend van 13.00 geopend tot 17.00 uur. 
 

 
Over boeken gesproken 
Onlangs verscheen het boek “Langstraters” van 
Waalwijks burgemeester en historicus Nol Kleijngeld. 
Hij neemt u nu niet als burgemeester maar als 
historicus mee naar de rijke geschiedenis van de 
Langstraat. 
 

Altijd al willen weten waarom Waalwijkers nogal impopulair 
zijn geweest? Waarom vooral Heusden en Waalwijk elkaar 
hebben dwars gezeten? Waarom de Bergsche Maas 
gelukkige én rampzalige gevolgen voor de regio heeft 
gehad? Waar de naam Halve Zool vandaan komt? 
Waarom er om het Loons Hoekje oorlog is gevoerd? 
Waarom veel dijken in de regio betrekkelijk ver van de 
Maas liggen en op het eerste gezicht nergens voor lijken te 
dienen? En waarom De Langstraat ondanks alles veel 
gemeenschappelijks heeft? Lees dan dit  boeiende boek  
 
In de “Langstraters” wordt  de geschiedenis en de 
ontwikkeling van de streek De Langstraat beschreven. Om 
te overleven leveren bewoners eeuwenlang de strijd tegen 
het water. In tijden van oorlog is er bijna altijd in de 
Langstraat strijd geleverd. Als bakermat van de 
Nederlandse leer- en schoenindustrie heeft de Langstraat 
glorietijden en crisistijden beleefd. Een gezamenlijk 
beleefde geschiedenis heeft De Langstraat tot een eenheid 
gemaakt. Nol Kleijngeld maakt van een ingewikkelde 
geschiedenis een boeiend en leesbaar verhaal. Hij wisselt 
hierin persoonlijk, historisch en bestuurlijk perspectief met 
elkaar af. 
 

 
Reactie Wie Wat Waar? 
 

Kees Klijn uit Elshout wist te melden dat de foto in het 
vorige Plekbord genomen is op het erf bij het huis van de 
familie Snijders.  Op de achtergrond is het huis van de 
familie van Breugel, Kerkstraat 42 te zien. 
  
Dick Buskermolen van Heusden in Beeld, wist te melden 
dat deze foto ook op zijn website staat met het volgende 
onderschrift;  zelatricen, ijveraarsters voor de kerk, 
omstreeks 1920. 
Zittend: Koosje van der Aa en Cornelia van de Sanden - 
Muskens. Achter hen: Petronella Pulles, later zuster 
Norbertha, mevr. Van Schayk - Muskens, Maria van Alphen 
- Brok en Jans Robben - Pulles. 
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Lezing van Wim Daniëls bij Honsoirde 
 
Op donderdag 16 januari 2014 wordt er een lezing 
gegeven door Stichting Honsoirde en deze keer komt Wim 
Daniëls  met het onderwerp “de geschiedenis en de 
betekenis van onze achternamen”. 
U kunt kaarten bestellen bij de Abdij Mariënkroon via 
telefoonnr. 073-511 5040  op dinsdag tussen 9.00 – 12.00 
uur. 
 

 
Wim Daniels 

 

 

Vrijwilliger(ster)s gevraagd 
 
Sinds 2006 hebben wij een groep vrijwilliger(ster)s die 
maandelijks bij de leden in de gemeente Heusden Met 
Gansen Trou en Plekbord bezorgen, onder coördinatie van 
Ad de Jong. Voor onze vereniging is dit jaarlijks een grote 
besparing op verzendkosten. 
 

Voor een extra kostenbesparing zouden wij graag een 
nieuwe groep willen vormen, die maandelijks bij Sikkers 
Drukkerij in Drunen de volgende werkzaamheden zou 
willen doen: 
- vouwen van het Plekbord 
- insteken van het Plekbord in Met Gansen Trou 
- het setje Met Gansen Trou en Plekbord voorzien van de 
adreswikkel 
- op de adreswikkel de adressticker plakken 
Het gaat dat om ca. 700 exemplaren en we schatten met 
een groep van vier personen daar 2-3 uur mee bezig te 
zijn. De werkzaamheden zullen ook door Ad gecoördineerd 
worden.  
U kunt zich voor deze groep opgeven bij het secretariaat. 

 

 

 
 

Mooiste familiewapen  
 

Zoals jullie in het vorig Plekbord konden lezen hebben de 
scouts tijdens de “Heemkunde Speurtocht” allemaal hun 
eigen familiewapen mogen maken. Er zaten heel wat 
mooie exemplaren tussen maar er kan er maar één de 
mooiste zijn. De Archeologische Werkgroep heeft daarom 
besloten om het mooiste familiewapen eruit te halen en 
deze in het Plekbord te laten pronken. Onze keuze is 
unaniem gevallen op het wapen van Meike van Bokhoven. 
Dit wapen vertoont een duidelijke relatie met haar 
achternaam middels een bok in “en profil” (van opzij). En 
dat is slim, want daardoor is het mogelijk om dynamiek 
waar te nemen, kijk maar eens naar de geknikte voorpoot. 
Wat we nog meer zien is dat, buiten het feit dat deze bok 
best natuurgetrouw getekend is, hij ook staat op een 
weiland met aan de horizon een mooie blauwe lucht wat 
het schild in twee gekleurde horizontale helften verdeeld 
(de heraldische term hiervoor is “doorsneden”). Om het 
schild heen zien we dat het dekkleed niet zomaar is 
ingekleurd maar hier heel artistiek gekozen is voor een 
kleurverloop van licht naar donker waardoor je diepte 
ervaart. Aan dit familiewapen is duidelijk een kunstenaar 
bezig geweest en daarom was het niet moeilijk om dit 
wapen tot “mooiste familiewapen” te benoemen. 
Gefeliciteerd Meike van Bokhoven! 
 
Martijn van de Wiel  
 

 
Oude Kerstkaarten? Lever ze in ! 
 
Na het grote succes van voorgaande  jaren, 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 van der Heijdenstraat 85, 
5151HL Drunen. Telefoon 0416-375621. 



 
 

November slachtmaand 
 
In het Plekbord van november 
stond er onder deze titel een 
column van Adrie Verboord waarop 
we van de Heusdense slager Kees 
Janson de volgende reactie 
kregen: 
“Geachte heren/dames,,,,,ik las het 
artikel in plekbord over “november 
slachtmaand “. Dat riep een emmer 
vol herinneringen bij mij op. Ik heb 
wat geslacht bij de boeren!!!! 
Wanneer jullie het leuk vinden wil 
ik daar bij een ledenbijeenkomst 
graag e.e.a. over vertellen”.   groet 
kees janson   ps  hoeft naar mijn 
mening niet perse in nov. te zijn,in 
jan en febr. werd er ook geslacht. 
 

Met Kees hebben wij momenteel 
contact voor het houden van een 
lezing in februari of maart. In het 
volgende Plekbord komt daarover 
meer informatie. 
Toen Kees op 1 mei 2012 de 
deuren sloot van zijn slagerij aan 
de Vismarkt in Heusden, 
verscheen over hem het prachtige 
boekwerk: “Ik denk in vlees. Portret 
van een ambachtelijk slager”. 
 

 

Vrijwilligersmiddag 
 
De jaarlijkse Vrijwilligersmiddag zal 
gehouden worden op zaterdag 25 
januari in het Patronaat te 
Nieuwkuijk en begint om 14.30 uur. 
Voorgaande jaren werd deze 
bijeenkomst altijd in het 
Gastenverblijf van Abdij 
Mariënkroon gehouden, maar deze 
ruimte krijgt m.i.v. 1 januari een 
andere bestemming.  
 
 

 

Inleveren kopij Plekbord 
vóór 15 januari a.s. 

 

ANBI 
 
Door de Belastingdienst is onze vereniging aangemerkt als een ANBI; Algemeen Nut 
Beogende Instelling. Per 1.1.2014 gelden daarvoor nieuwe instructies, o.a. dat we 
enkele gegevens van onze vereniging op de website moeten plaatsen. Zie hiervoor 
www.hkkonsenoort.nl en ga naar “ANBI” 

.  

 
Wie wat Waar 

 

 
 

“Lach eens tegen het vogeltje” 
 

De serie glasnegatieven van fotograaf Crist van der Aa uit Elshout zijn nu allemaal 
bewerkt, in totaal 105 stuks. De kwaliteit is bijzonder goed te noemen, al zitten er wel 
enkele mindere tussen, maar wat wil je,  na bijna 100 jaar zijn deze negatieven toch 
goed bewaard gebleven. 
Wat opvalt aan deze afdrukken is dat er weinig of niet gelachen word op deze foto‟s, 
maar wat wil je het was ook niet zo‟n geweldige tijd. Wat de fotograaf tegen boven 
staande dames vertelde of riep voorspelt niet veel goed. 
De gezichtsuitdrukkingen spreken boekdelen en ik zou me als fotograaf maar snel uit 
de voeten maken. 
Maar „alle gekheid op een stokje‟, de kwaliteit is prima en het geeft een fantastisch 
tijdsbeeld van 100 jaar geleden. Het is nu nog de vraag wie deze vier dames zijn, 
vermoedelijk komen ze uit Elshout, dus mocht u het weten dan horen we dat graag 
van U. 
 
Stuur je reacties op naar het Plekbord. (Adres: zie Colofon). 
 

 

http://www.hkkonsenoort.nl/

