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Informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort 

 
Beste lezers, 
 
De meimaand kan vaak mooi zijn, met volop bloesem en bloemen in de tuinen. Het 
koolzaad en het fluitenkruid beginnen weer weelderig te bloeien in de bermen, maar de 
natuur werkt toch niet echt mee. De kachel moet ook deze maand nog vaak blijven 
branden en aan regen geen gebrek. 
Het regende in ons heem weer lintjes, die elk jaar door de koningin worden uitgereikt. Zo 
werden ook weer een aantal leden van onze vereniging aangenaam verrast.  
Verder hebben we weer wat vragen aan u en weer wat tips. U kunt actief bezig zijn. 
Veel leesplezier 
 
De redactie 
 

 

Foto’s van de graven d’Oultremont 
 
Het thema van Open Monumentendag 2013 is: ”Macht en Pracht”. Een ideale aanleiding 
voor de projectgroep (HBT, Gouverneurshuis, SALHA, HKK Onsenoort) om te duiken in de 
historie van personen die vroeger hier over macht beschikten en pracht uitstraalden. Twee 
verhaallijnen en twee locaties werden gevonden: baron Von Friesheim (1642-1733) en het 
Gouverneurshuis in Heusden, de graven d’Oultremont (1707-1984) en het Kasteel van 
Drunen (nu Poort van Heusden) in Nieuwkuijk.  
Het lange weekend van 13, 14 en 15 september staat in het teken van ”Macht en Pracht”. 
In Heusden vesting zal er een 
expositie zijn over baron Johan 
Theodoor von Friesheim, de laatste 
gouverneur van Heusden, naast een 
toneelstuk dat in de tuin van het 
Gouverneurshuis opgevoerd wordt. 
Het vroegere kasteel van Drunen zal 
het decor zijn voor rondleidingen en 
activiteiten, waarbij leerlingen en 
docenten van het d’Oultremontcollege 
een prominente rol spelen. Voor de 
nieuwe brugklasleerlingen worden 
lesbrieven gemaakt, die inzicht geven 
in het oude schrift en de macht en 
pracht van de graven van d’Oultremont. De graven kwamen meestal tijdens de zomer en 
het najaar naar Drunen om op hun uitgestrekte landgoed te jagen. Boeren en 
jachtopzieners hielpen hen daarbij. Historicus Kees van den Oord is samen met Leo 
Swaans van het d’Oultremontcollege op zoek naar personen die de laatste graaf en gravin 
van d’Oultremont nog gekend hebben. Wie heeft er herinneringen aan en foto’s van 
Roland en Chantal d’Oultremont? In 1984 werden het kasteel en een deel van het 
uitgestrekte landgoed verkocht. In 1989 veranderde het geheel in Het Land van Ooit. Nu 
staat het leeg en is het te koop. 
Voor tips en foto’s: oordhist@home.nl of 073-5130407 
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Koninklijke onderscheiding  
voor Toon Groot 
 

 
Toon ontvangt de felicitaties van Burg. Jan Hamming 

Foto:  Rini Wouters 

 
Op 26 april jl. kreeg Toon Groot, op voordracht van onze 
heemkundekring, uit handen van burgemeester Jan 
Hamming een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Hij is 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Voor de heemkundekring is hij actief als redactielid van het 
informatieblad “Het Plekbord” dat iedere maand verschijnt. 
Voor MGT schreef hij een tiental artikelen, waarvan in 2011 
het dubbelnummer. Ook is hij vaak bij andere activiteiten 
van deze vereniging betrokken. 
Voor Elshoutenaren is hij vaak een vraagbaak over de 
geschiedenis van dit dorp en heeft voor vele verenigingen 
een bijdrage geleverd aan tentoonstellingen, zoals: 
Buurtvereniging de “Rooie Hoek”, de OLV Schuts, Stichting 
“Zaandhaozenlaand”, Stichting “Elshout Vooruit”  en 
stichting “Elshouts Spektakel”. 
Voor de gymnastiekvereniging van SC Elshout geeft hij les 
aan de dames en is hij altijd van de partij met oud-papier 
ophalen. Daarnaast verzorgt hij ook nog een wintertraining 
voor een aantal leden van fietsclub B.O.S. 
Voor de “Durea Pink Ribbon wandeltocht” verricht hij 
vrijwilligerswerk en is voorzitter van buurtvereniging “De 
Rooie Hoek” en van fietsclub “Van Herpt” uit Drunen. Ook 
is hij nog actief bij zangkoor “Confetti- Marcanto” en 
bestuurslid van de St. Catharina Schuts te Vlijmen. 
 
Ook de onderstaande leden van onze vereniging werden 
onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Uiteraard zijn de felicitaties ook voor hen. 
 

Kees Verhoeven en Annie Verhoeven-van Bladel uit 
Herpt 

De heer en mevrouw Verhoeven zijn markante inwoners 
van Herpt. Zij staan, ondanks hun gevorderde leeftijd, altijd 
klaar voor de medemens en de dorpsgemeenschap. De jeu 
de boulesvereniging, de klussendienst voor ouderen, de 
RK-kerk in Herpt en de zangvereniging doen zelden 
tevergeefs een beroep op dit actieve echtpaar. 
 
Frans van der Lee uit Drunen 

De meeste mensen kennen de heer Van der Lee als een 
zeer actief en betrokken raadslid. Hij is al sinds 1994 lid 
van de gemeenteraad. Maar naast deze omvangrijke taak 
is hij ook zeer actief met het paardenstamboek van het 
"Selle-français"-ras in Nederland en de regionale 
oldtimerclubs. 
 
Jannie Cramer-Ververs en Wim Cramer uit Vlijmen 

De heer en mevrouw Cramer zijn beiden zeer actief bij en 
voor De Zonnebloem, afdeling Vlijmen-dorp. Naast het 
vrijwilligerswerk voor de gasten van De Zonnebloem 

(organiseren en coördineren van bezoekwerk, uitjes, 
bestuurswerk e.d.), zetten zij zich ook in voor de 
vrijwilligers van De Zonnebloem (jaarlijks bedankmiddagje). 
Mevrouw Cramer is verder vrijwilligster bij de speel-o-theek 
”De Leentol” en het project ”De Andere Tafel” (beiden in 
Vlijmen). De heer Cramer is daarnaast ook zeer actief bij 
de Golfclub Bois-le-Duc in Den Bosch. 
 

 

Oproep reünie Voetiusschool 
 
VLIJMEN - De Voetiusschool te Vlijmen houdt op 31 
augustus 2013 vanaf 13:00 uur een reünie voor oud-
leerlingen, (oud) leerkrachten en (oud) medewerkers, ter 
ere van het 50-jarige jubileum. Zin om oude bekenden te 
ontmoeten? Schrijf je dan snel in via de site 
www.voetiusschool-reunie.nl  

Weet je waar oud-leerlingen en oud-leerkrachten 
wonen? Stuur dan een e-mail 
naar:voetiusschool.reunie@gmail.com 

zodat we ze kunnen benaderen. 

 
 

Wandelen voor Pink Ribbon  
 

 
Op 22 juni trekt het roze lint weer door onze streek 

Foto: Heusden in Beeld 
 

Bewegen is gezond, dus een mooie mogelijkheid om aan 
de volgende activiteit mee te doen. Op zaterdag 22 juni 
organiseert de wandelvereniging ”Durea” voor de zesde 
maal haar wandeltocht ten bate van de Stichting “Pink 
Ribbon”. Het belooft weer een mooie tocht te worden 
Men kan ’s-morgens om 8.00 uur al starten voor een tocht 
van 25 km door het prachtige gebied van de Loonse en 
Drunense Duinen. De start voor de 15 km is om 9.00 uur. 
De start en finish van dit wandelevenement, dat vorig jaar 
een deelnemersveld had van ruim 2100 wandelaars, is op 
het Raadhuisplein in Drunen. 
De opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting Pink 
Ribbon, die onderzoek doet naar borstkanker. Het 
inschrijfgeld bedraagt € 10,-  
Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht op: 
www.durea.nl 
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dubbelnummer  “Fietste gij?” 
 
Heemkundige en wielerliefhebber Bert Meijs uit Nieuwkuijk 
legt deze maand de laatste hand aan het dubbelnummer 
van 2013 dat gaat over de geschiedenis van de wielersport 
in de gemeente Heusden: ”Fietste gij”?  Bert schrijft over 
de geschiedenis van het fietsen en de opkomst van de 
wielersport in Heusden vanaf de jaren twintig tijdens de 
vorige eeuw. Per decennium worden de belangrijkste 
ontwikkelingen en prestaties tot in 2012 geanalyseerd. Aan 
het eind worden de belangrijkste toerclubs belicht. Het ligt 
in de bedoeling om dit rijk geïllustreerde dubbelnummer 
met een speciale kaft uit te geven en te laten verschijnen 
vóór de vierde etappe van de Eneco Tour, die op 
donderdag 15 augustus de gemeente Heusden aandoet. 
Wie over bijzondere wielerfoto’s en documenten beschikt, 
kan nog tot en met 1 juni bij Bert Meijs in Nieuwkuijk 
terecht. 

e-mail: bmeijs@planet.nl 
 

zie ook Wie, Wat, Waar 
 

 
Eind jaren `70 van de vorige eeuw verschenen er vele 

tourclubjes in ons heem waaronder TC. Brabantia, later TC. de 
Langstraat en TC. Presto. Op de foto fietsclub Lydia-

Hombergen uit Drunen, die dit jaar 35 jaar bestaat, maar nu 
onder de naam fietsclub “Van Herpt” 

 

 

Noordbrabants Museum weer open 
 

Op 25 mei 2013 is het zover. Dan staan de  deuren weer 
wagenwijd voor u open! De afgelopen jaren is hard gewerkt 
aan renovatie, nieuwbouw en inrichting van Het Noord-
brabants Museum. 
Het uitgebreide en gerenoveerde Noordbrabants Museum 
vormt samen met het nieuwe Stedelijk Museum’    s-
Hertogenbosch een van de grootste culturele attracties van 

Nederland. U vindt in dit nieuwe Museumkwartier in hartje 
Den Bosch een veelheid aan kunst, cultuurhistorisch 
erfgoed en design onder één dak. 
De eeuwenoude Paleistuin is de spil van het Museum-
kwartier. U komt op adem in deze groene oase met 
historische bomen en moderne sculpturen. 
Zin in een kopje koffie met gebak? U kunt hiervoor terecht 
in het Museumrestaurant, met uitzicht op de fraaie 
Paleistuin. Het restaurant vindt u in de overdekte 
binnenstraat die de ingangen van de twee musea met 
elkaar verbindt. 
 
De openingstijden zijn van dinsdag t/m vrijdag van 10.00  

tot 17.00 uur. Zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. 
Op maandag gesloten. 
 
Het bezoekadres is Verwersstraat 41 Den Bosch 
 
Meer informatie:www.hetnoordbrabantsmuseum.nl 

 
 

 
De binnentuin van het Noordbrabants Museum met de 

monumentale beuk 
 

 

Adrie Verboord, nieuwe voorzitter 
 

In de ledenvergadering van 2012 heeft onze huidige 
voorzitter Adrie de Bonth aangegeven te willen stoppen 
met het voorzitterschap van onze vereniging en in de laatst 
gehouden ledenvergadering heeft hij verteld, na twaalf jaar 
voorzitterschap, definitief te stoppen. In het afgelopen jaar 
is door het bestuur gezocht naar een kandidaat-voorzitter 
en daarvoor is Adrie Verboord uit Nieuwkuijk benaderd. In 
de laatst gehouden ledenvergadering is Adrie in het 
bestuur gekozen en sinds de laatst gehouden 
bestuursvergadering is hij onze nieuwe voorzitter. In het 
Plekbord van juni zal Adrie Verboord zich als de nieuwe 
voorzitter voorstellen. 
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Excursie naar Aken 
 
Op zaterdag 15 juni zullen wij de 
jaarlijkse dagexcursie naar Aken 
maken met 2 bussen van 60 
personen. De bussen zijn op dit 
moment volgeboekt. 
Inschrijvingen die nu nog komen, 
komen op een reservelijst en men 
wordt enkele dagen vooraf 
geïnformeerd of er dan al of niet 
nog plaatsen zijn vrijgekomen. 
 

 

Gemeentehuis Drunen 
 

In Met Gansen Trou van april heeft 
een artikel gestaan over de 
bewogen geschiedenis van het 
gemeentehuis van Drunen, 
geschreven door Bart Beaard. 
Door onze vereniging is hiervan 
een aparte publicatie gemaakt die 
is voor €4, - verkrijgbaar is bij het 
secretariaat 
. 

 
 

 

Inlevert Kopij Plekbord 
Vóór 15 juni a.s. 

 

 
 

Wie wat Waar 
 
Bert Meijs is momenteel bezig met het dubbelnummer “Fietste Gij”. Hij is daarbij nog 
steeds op zoek naar informatie. Zo ook voor de foto hierboven: 
Op deze foto staan uiterst links Piet Lutters en dan in onbekende volgorde Van 
Grinsven, L Meesters en Karels. Meesters komt uit Vlijmen, wellicht dat iemand hem 
herkent. Zo ja, stuur uw informatie naar Bert Meijs  
bmeijs@planet.nl 

Of naar de redactie van dit blad (zie colofon) 

 

 

Red Brabants mooiste boerderij 
 
Hallo allemaal. Hier een bericht van mèèn: Marja Kivits alias Marie van de 
Middelhaai om jullie ammaol mee trots te vertellen da de crowdfunding voor mijn 
boerderijke van start is gegaon. Stichting De Brabantse Boerderij hee dî opgezet 
veur mèèn en mèèn dak.  
As gullie nou meensen kint, die mèèn boerderijke een hil nèj rieten dak gunnen in 
plek van 1/4 riet en 3/4 golfplaoten dak wè ik inmiddels zelf bè mekaore heb 
gezongen, stuur onderstaande link dan deur op facebook, twitter en wè al niet meer, 
waor ik zelf ammel glad gin verstaand van heb. Wie weet wetter nog kan gebeuren 
dan. Veul lees en bekeèkplezier gewenst, war!  
 Heul veul groeten van mèèn, 
  
Marja, alias Marie 
 
www.helpdebrabantseboerderij.nl/projecten/red-brabants-mooiste-boerderij 
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