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Maart roert zijn staart. Deze weerspreuk doet zich dit jaar echt eer aan. Barre omstandigheden met temperaturen van meer dan 15 graden tot ruim onder het vriespunt. Heel
Nederland zag weer eens wit. Van de lente is nog weinig te merken.
Toch gaat het allemaal goed komen en kunnen we er weer op uit. Waar u zeker aan deel
kunt nemen is onze jaarlijkse excursie. Die gaat dit jaar naar de domstad Aken en is zeker
de moeite waard. Op de laatste pagina leest u hier meer over en vindt u het
inschrijfformulier.
Ons lid Eef van der Lee heeft zijn website vernieuwd. U kunt interactief aan deze site
meewerken. Het boek Ronduit Heusden is uit, een mooi resultaat van de auteurs Margo,
en Kees van den Oord en hun dochter Anne de Bonth- vd Oord.
We kregen leuke reacties op de foto‟s van wielrenner Frans van de Pol, zelfs helemaal uit
Canada. Zo zie je maar weer, heemkunde houdt ons allemaal bezig. Veel leesplezier.
De redactie

Heemkunde van de Oostelijke Langstraat
Ons verenigingslid Eef van der Lee heeft al vele jaren zijn site http://www.hvdol.nl met
veel oude foto‟s en verhalen, voornamelijk uit de gemeente Heusden.
Hij heeft nu een nieuwe site opgezet, welke meer interactiviteit brengt. Zo kunt u makkelijk
reageren op een foto en zelf ook verhalen of foto‟s plaatsen.
De site heet Gemeente Heusden in oude tijden. Er zijn al veel volgers en over
verschillende foto‟s wordt flink gediscussieerd. Er komen niet alleen foto‟s op van rond
1900 maar net zo goed uit de jaren „80. Familiefoto‟s, verdwenen straatbeelden en
verhalen. Kortom alles.
Het betreft een Facebook-pagina en wanneer u op de ”Vind ik Leuk’” knop drukt op de
site, krijgt u elke keer als er iets nieuws geplaatst wordt dit te zien op uw eigen account.
Indien u reeds Facebook gebruikt herkent u dit wel. Indien u nog geen Facebook account
hebt, geen probleem. De oude site blijft ook gewoon bestaan en anders is het misschien
een mooi moment om in te stappen en de oude foto‟s en verhalen op de voet te volgen en
eventueel een steentje bij te dragen. Bedankt en veel leesplezier!
Namens Eef van der Lee,
De redactie.

Boek ”Ronduit Heusden”
verschenen en nu te koop
Op donderdag 21 maart 2013 is de boekuitgave: ”Ronduit
Heusden” verschenen met als ondertitel ”Heusdenaren
van nu en historische terugblikken op de vestingstad aan
de Maas”. In dit 128 pagina‟s tellend boek wordt een
schets gemaakt van twintig betrokken Heusdenaren, jong
en oud, van grote diversiteit. Charlotte Bol, Anton van
Spijk, schoenenfamilie Smits, Rob Vlemmix, Jan
Verhoeven, Harrie Kops, Piet Versteeg, Annie van Vugt,
Lia Couwenberg, Rein de Ruiter, Bas den Dekker en
Esther de Hart, Herman Hooijmans, Clemens Briels, Jo
Nieuwkerk, Wilco van Delft, Yvonne Marechal, Lucas
Vermeulen, Els Ophorst-Pfann, Theo van Loon en Hildo
van Engen.
Wat beweegt deze Heusdenaren? Wat zijn hun passies?
Wat betekenen zij voor Heusden? En wat betekent
Heusden voor hen? Met privéfoto‟s en kaders leert men
deze personen beter kennen. Historische terugblikken
geven diepte en laten het veranderingsproces in Heusden
zien. De stadshaven, de stadhuisramp, de beurs
Mercurius, de gerespecteerde families Bax van Dongen en
Malingré, het uitgaansleven, de herbouw van het stadhuis,
de eerste auto‟s en motoren, drie ziekenhuizen, voetbal en
gymnastiek, scheepsbouwer Verolme, het transport, de
restauratie, de laatste buurtsuper, de woningstichting, het
HBT, de verzetskrant Sirene, de bakkers en boeren in de
vesting, de brouwers en wijntappers en de opening van het
stadhuis in 1956 komen aan de orde.
Het accent van Ronduit Heusden ligt op de periode na
1944. Zoals bekend werd de vestingstad Heusden op 5
november1944 geteisterd door de Stadhuisramp. De
bevrijding van de Tweede Wereldoorlog was met 134
burgerslachtoffers zonder vreugde. Het leven van de
Heusdenaren ging verder, het stadje werd herbouwd. De
restauratie eind jaren zestig bracht welvaart, elan en
nieuwe bewoners. Het Wilhelminaplein maakte plaats voor
een stadshaven, in 1974 door schilder Kees Bol vanuit de
Maas fraai vastgelegd. Heusden werd een toeristische
dagattractie en het stadje van kunstenaars en
galeriehouders. Maar bovenal een heerlijke leefomgeving
waar je voor je leven aan verknocht raakt.

Interviews met drie generaties Heusdenaren, hun inzet en
betrokkenheid, vormen de basis voor een verrassend boek
over het nieuwe, kleurrijke Heusden. 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 onbekende tekeningen van straten en
panden uit 1943-44 en onbekende foto’s uit privécollecties
en archieffoto’s uit het Streekarchief van Het Land van
Heusden en Altena maken het boek compleet. Dit fullcolour
boek vormt een prachtig geschenk voor ieder die van
Heusden houdt en de stad en de mensen beter wil leren
kennen.
De verkoopprijs bedraagt € 22,95, zie verder:
www.boekhandeldeveerpoort.nl
en www.hkkonsenoort.nl.

Wie, Wat Waar
We kregen afgelopen maand nog twee leuke en zinvolle
reacties op de foto‟s van Frans van de Pol (decembernummer 2012) die we u niet willen onthouden.
Frans van de Pol was de oudste zoon van Harrie van de
Pol, klompenmaker en muzikant, en Pietje van de Pol Wijnen uit de Schoolstraat in Herpt.
Het gezin telde naast Frans nog drie zonen en twee
dochters. Van de broers van Frans zijn Mari, die inderdaad
in Canada woont en de jongste, Piet, die in Heusden
woont, nog in leven.
Een van de zussen van Frans is Fien Verboord - van de
Pol, gestorven in 2011. Fien is de oma, van moeders kant,
van de huidige wielrenner Lars Boom.
Frans is getrouwd met An van den Heuvel uit Vlijmen en
hun gezin bestaat uit vijf kinderen. Frans en zijn gezin
hebben heel lang gewoond in Luttelherpt, tegen het
voetbalveld van de Herptse Boys aan.
Over de wieleractiviteiten van Frans van de Pol heb ik geen
informatie, maar de persoon van Frans van de Pol is met
deze informatie weer wat nader beschreven.
Adrie Verboord Nieuwkuijk

Omslag Ronduit Heusden

In het Plekbord van december 2012 stonden een drietal
foto's van wielrenner Frans van de Pol uit Herpt, steeds
vergezeld van een andere persoon op een wielrenfiets. In
het Plekbord van januari jl. las ik dat Bella Gubbels-Buijs uit
Helvoirt en Anton van Spijk uit Heusden de man op de
middelste foto herkenden als de broer van Frans, Mari van
de Pol die geëmigreerd is naar Canada. Of Mari nog leeft
was hen niet bekend.
De jongere broer van Frans en Mari, Piet van de Pol woont
nog steeds in Heusden aan de Demer. Desgevraagd kon
Piet ook niet vertellen wie de nog ontbrekende namen
waren. Piet heeft de foto's daarom opgestuurd naar de
inmiddels 88 jarige Mari in Canada en deze wist beide

ontbrekende namen. Van Piet en Sjaan van de Pol kreeg ik
vanuit Canada antwoord.
Op de bovenste foto staat Antoon van Bokhoven uit
Vlijmen. Hij woonde destijds aan de Voordijk; op de
middelste foto staat Mari van de Pol, zo heeft hij bevestigd
en op de onderste foto staat Koos Verheij uit Heusden.
Mari wist er nog bij te vertellen dat de foto's dateren van
net in of net na de oorlog en zijn dus van vroegere datum
dan verondersteld door Bert Meijs in de begeleidende tekst
in het Plekbord van december 2012.
Via een lange omweg, maar toch min of meer uit de eerste
han, dus alsnog de ontbrekende namen. Ik hoop dat u iets
heeft aan deze informatie en de geïnteresseerde lezers er
een plezier mee kunt doen.
Theo van Beijnen, Hedikhuizen

Ingezonden
Druk bezochte ledenvergadering
Veel leden waren present op de jaarlijkse
ledenvergadering, die zoals gebruikelijk weer vlekkeloos
verliep. De notulen van de vorige vergadering en het
Jaaroverzicht 2012 werden besproken. U kunt deze nog
steeds inzien via onze website.
De bestuursleden Adrie de Bonth en Bernadette van Gorp
traden af en waren niet herkiesbaar. Kees van den Oord
trad af en werd herkozen, Adrie Verboord en Pieter van
Eggelen werden tot nieuwe bestuursleden benoemd. In het
volgende Plekbord komt er meer informatie over de
bestuurswijzigingen.
Financieel werd het jaar afgesloten met een positief
resultaat van €890. De kascommissie dechargeerde het
bestuur voor het financiële beleid. Ook werd de begroting
2013 besproken.
Voorzitter Adrie de Bonth gaf vervolgens nog informatie
over het ”Activiteitenplan 2013”.
Na de pauze gaf ons lid Jan Franken een interessante
lezing over tradities rond de jaarwisseling.

In Memoriam

Met belangstelling las ik in het Plekbord dat Joost
Rosendaal op 13 maart komt vertellen over zijn boek ”Tot
nut van Nederland”.
Eerder mocht ik voor HTR-Actueel een interview met Joost
houden. Een boeiend verteller, zoals van een historicus
verwacht mag worden.
Voor hen die de lezing van Joost niet kunnen bijwonen,
wellicht een tip om dit interview bij de HTR terug te zien.
Ga hiervoor naar www.htrmedia.nl . Kies TV en TV
Gemist. Zoek de uitzending van 13 oktober 2012. Veel
kijkplezier.
Leo Swaans

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 13: Landgoed De Hooge Bank
Landgoed De Hooge Bank werd ontwikkeld door de familie
Gubbels uit Helvoirt. Hierbij werd zij geadviseerd door
adviesbureau Optifield. Het project bevindt zich nu in de
uitvoeringsfase. Het ligt in de driehoek Drongelens kanaal,
Nieuwkuijkseweg en Honderdbunderweg en vormt een
verbinding tussen de Loonse en Drunense Duinen en het
Vlijmens Ven.

Op 22 januari j.l. is vrij plotseling Pastor Piet Goedhart
overleden. Hij was pastoor van de parochie St. Jan te
Vlijmen van 1994 tot 2004. In 2004 werd hem ontslag
verleend. Daarna bediende hij als emeritus tot 2012 de
parochie H. Lambertus in Gemonde. In 2012 vertrok hij
naar Waalwijk waar hij vooral assisteerde in de
Clemensparochie en zorgcentrum Eikendonk.
Piet Goedhart was ook een aantal jaren lid van onze
vereniging en had een aandeel in MGT.
Piet Goedhart is 73 jaar geworden. Laat hem bij God de
rust vinden die hij verdient.

Het landgoed is bijna 22 hectare groot en biedt ruimte aan
vier landhuizen met elk een unieke uitstraling. De huizen
hebben ieder een eigen thema: ”De Hooge Bank” is het
hoofdhuis op het landgoed en komt in de zichtlijn van de
Nieuwkuijkseweg te staan. De drie geclusterde woningen
hebben de thema‟s: ”Het Koetshuis”, ”De Kleine Hooge
Bank” en ”De Boerderij”. Van het landgoed wordt bijna 20
hectare ingericht met nieuwe natuur en wandel- en
fietspaden. ”De Boerderij” is nu in aanbouw.
Rond 1900 was het landgoed één groot heidegebied.
Sindsdien is er veel veranderd en werd het gebied
omgevormd tot akkers en grasland, delen ervan werden
afgegraven. Het landgoed ligt op een hogere zandrug als
uitloper van de Loonse en Drunense Duinen die vanuit het
zuiden het open gebied van het Vlijmens Ven insteekt op
de overgang van droge naar natte natuur. De landhuizen
komen op het hoge gedeelte van het landgoed te liggen.

Het Vlijmens Ven is voor een deel
door Natuurmonumenten
aangekocht en wordt de komende
jaren omgevormd tot één groot
natuurgebied. De status hiervan als
Natura 2000 gebied geeft aan dat er
hoge natuurwaarden aanwezig zijn.
Uiteindelijk biedt het landgoed
ruimte aan 20 hectare nieuw te
ontwikkelen natuur met de aanleg
van bossen, vennen, vochtig
schraalland, moerasoevers, poelen,
bloemrijke graslanden en
heidevelden. Nog niet alles is
ingericht, er werden al wel sloten,
moerasoevers en twee poelen
gegraven en er zijn veel bomen
geplant. Ook is er een begin
gemaakt met het verschralen van
het heideterrein. Tijdens het
jaarlijkse evenement
”Boomfeestdag” werden door 150
leerlingen uit groep 7 van zes
basisscholen ruim 3000 boompjes
geplant. In het gebied ligt een
bewoonde dassenburcht. Een van
de onderdelen van het project is de
aanleg van dassenrasters en twee
dassentunnels. De tunnels komen
onder de Honderdbunderweg en de
Nieuwkuijkseweg te liggen en
worden in 2013 aangelegd. Eén van
de rasters zal aangesloten worden
op het al aanwezige dassenraster.
Met de aanleg van wandel-, enkele
fietspaden en een parkeerplaatsje
wordt landgoed ”De Hooge Bank”
ook opengesteld voor het publiek,
waarbij het publieke deel uiteraard
gescheiden blijft van het
privégedeelte rondom de woningen.
Op 6 april 2013 is de eerste open
dag op het landgoed met uitleg over
de inrichting. Iedereen is van harte
welkom van 11.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie over het
landgoed, zie: http://www.landgoeddehoogebank.nl/.
Bert van Opzeeland

Dagexcursie naar Aken
Op zaterdag 15 juni is dit jaar de grote excursie gepland. We gaan dan naar Aken,
de stad van Keizer Karel de Grote. Meer dan 2000 jaar oud, een stad met vele
mooie monumenten en vooral de Dom is wereldberoemd. Samen met het stadhuis
en de vele oude gebouwen vormt die het middelpunt van deze historische stad. De
Dom was in 1978 het eerste Duitse monument op de werelderfgoedlijst van de
UNESCO. Ook is Aken een universiteitsstad. Er staan zo‟n 45000 studenten
ingeschreven.
Bron van alle roem is het water. De geneeskrachtige werking van deze hete
bronnen gaf de doorslag dat Keizer Karel deze stad tot zijn lievelingsresidentie
verkoos. Rondom de stad hebben twee ringmuren gelegen die de stad moesten
beschermen tegen indringers. Hiervan zijn nog enige overblijfselen,
muurfragmenten, te zien. Kortom Aken is meer dan de moeite waard om te
bezoeken.
Om 8 uur willen we vanaf
Abdij Mariënkroon vertrekken
en om 10 uur in Aken
aankomen. We beginnen dan
zoals gewoonlijk met koffie of
thee en gebak. Om 11 uur
worden we door de
Nederlandstalige stadsgidsen
opgehaald. Die brengen ons
na afloop van de rondleiding
van anderhalf uur naar het
lunchadres. We zijn er weer in
geslaagd om hiervoor een
paar mooie locaties te
reserveren in het hartje van de stad.
De kosten voor deze mooie excursie bedragen €42,50 p.p.. U kunt het geld
overmaken op onze rekeningen bij de Rabobank 136504418 of ING 1574394 t.n.v.
Heemkundekring Onsenoort te Nieuwkuijk.

Reserveren excursie Aken
Om een en ander soepel te laten verlopen vragen wij u onderstaand formulier in te
vullen en op te sturen naar :
Henk de Wit, Grotestraat 18, 5151JE Drunen, tel. 0416378375 of 0654278294.
of naar Ans Zeeuwen, Schutterstraat 21, 5241 TS Rosmalen, tel. 0735211235 of
0683574889.
U kunt ook inschrijven via onze website www.hkkonsenoort.nl
Voor de lunch heeft u de keuze uit 2 gerechten;
Gebakken visfilet met remouladesaus, peterselie, aardappelen en salade of
Schnitzel “Brauhausart” met champignon-roomsaus en frites.
Bij de lunch krijgt u één consumptie gratis, frisdrank, bier of wijn (niet opgeven).
Na de lunch krijgt u een kop koffie of thee.

Naam
:
Adres
:
Woonplaats :

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Aantal personen:

___________

Waarvan:

A: visfilet _______ en B: schnitzel ____

