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Beste lezers, 
 
Dit is alweer het laatste plekbord vóór de vakantie, dus de redactie heeft nu ook een 
maandje vrijaf. In dit plekbord stelt onze nieuwe voorzitter zich voor, een man met 
bestuurlijke ervaring waar we de komende tijd veel plezier van kunnen hebben. Ook Bert 
van Opzeeland heeft weer een verhaal voor u. Deze keer over ”De Das.” 
De excursie naar Aken zit er ook op en weer blijken Henk en Ans onze leden een mooie 
dag bezorgd te hebben. Verder hebben we nog wat tips voor u, zoals een museumbezoek 
en een mooie fietstocht door een groot deel van midden Brabant, waar je een hele dag 
plezier aan kunt beleven. Wij wensen iedereen een fijne vakantie. 
 
De Redactie. 
 

 

Even voorstellen: Adrie Verboord, de nieuwe voorzitter HKK 
Onsenoort 
 

Als geboren Vlijmenaar en sinds zijn huwelijk met Annelies in 1973 woonachtig in 
Nieuwkuijk, is de nieuwe voorzitter iemand die al zijn leven lang in ons heemgebied 
woonachtig is. Hij weet dan ook uit ervaring, hoeveel onze eigen woon- en leefomgeving te 
bieden heeft en hoe goed het is om ons als HKK Onsenoort in te zetten voor het behoud 
en het doorgeven van zoveel moois en goeds. 
 
Zo rond het verschijnen van dit Plekbord wordt de kaap van 64 jaar door hem gerond en zit 
zijn eerste jaar van (pre-)pensioen erop. Het arbeidzame leven is grotendeels 
doorgebracht bij IFF in Tilburg / Hilversum (createur en producent van reuk- en 
smaakstoffen) als automatiseerder / bedrijfskundige. Daarbij is de interesse nooit 
uitgegaan naar de techniek achter computers, maar altijd naar de mensen die de 
computersystemen gebruiken. 
 
De nieuwe voorzitter brengt een ruime bestuurlijke ervaring mee, opgedaan in het 
schoolbestuur van ‟t Kompas (16 jaar) en harmonie ”De Eendragt” (12 jaar), beiden in 
Nieuwkuijk. Naast de HKK Onsenoort geeft de nieuwe voorzitter zijn aandacht momenteel 
ook nog aan de Stichting Patronaat Nieuwkuijk en de Vastenaktie. Ook hier als voorzitter. 
Binnen de vereniging is hij berokken bij de Educatie Commissie en is daarmee een van de 
grondleggers van het project ”Heemkunde, Ontdek het Sámen”.  
 
Concrete doelstellingen voor zijn voorzitterschap van de HKK Onsenoort heeft Adrie nog 
niet. Voorlopig ligt het accent op het 
leren kennen van de vereniging en dus 
van de mensen die de vereniging 
maken.  
 
Deze introductie is van mijzelf. Ik heb 
dit stuk bewust geschreven in de 
derde persoon, dus alsof het door 
iemand anders, bv. de redactie van het 
Plekbord, geschreven is. Daarmee 
wordt voorkomen dat het bericht vol 
staat met zinnen die beginnen met 
„Ik…‟. „Ik‟ ben namelijk slechts een 
schakel in het geheel, want wij moeten 
het met elkaar doen. Het is niet ”mijn” 
maar ”onze” vereniging en dat ik 
daaraan de komende tijd leiding mag 
geven is een voorrecht waaraan ik, 
samen met jullie, veel plezier hoop te 
beleven. 
 
Adrie Verboord 

PPlleekkbboorrdd  
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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 15: De das - 2012  

Ik maak elk jaar een jaarverslag over het wel en wee van 
dassen in de Loonse en Drunense Duinen, De Brand, 
landgoed Huis ter Heide en omgeving. In 2012 werd een 
mijlpaal bereikt. Het aantal dassen bedraagt meer dan 100 
dieren. Het aantal dassen per eind 2012 wordt op 106 
geschat en is 16 hoger dan de stand per eind 2011 (90 
dieren). Het aantal dassenburchten bedraagt 40, waarvan 
het hele jaar er 33 zijn bewoond. Hierin wonen 33 
dassenfamilies. Er is een burcht met 56 ingangen, een 
andere heeft een oppervlakte van ong. 1.600 m

2
. Er is een 

evenwichtige leeftijdsopbouw. In het gehele Nationale Park 
en in de aangrenzende gebieden komen sporen en 
bewoning van de das voor.  

Er hebben zich nieuwe dassenfamilies gevestigd op de 
Vughtschse Heide in Vught, het Land van Kleef en 
Duiksehoef in Loon op Zand. Drie burchten raakten weer 
bewoond en één onbewoond. Een dassenfamilie die in 
2011 verhuisde van de gemeente Heusden naar de 
gemeente Waalwijk is weer teruggekeerd naar de 
gemeente Heusden. Waalwijk heeft hiermee geen 
bewoonde dassenburcht meer. 
 
Dertien dassen sneuvelden, waarvan tien als slachtoffer 
van het verkeer. Hieronder bevond zich een zogend 
vrouwtje, dat zwaar gewond werd aangetroffen. Vanwege 
haar verwondingen kreeg zij een spuitje. Een van haar 
jongen, een beer (mannetje), werd met de hand gevangen 
en overgebracht naar het opvangcentrum van Das&Boom, 
waar hij met de fles werd groot gebracht. De beer kreeg de 
naam Moffel en werd in de omgeving van Winterswijk weer 
uitgezet.  
 
Een verdere verdichting van burchten zal naar verwachting 
plaatsvinden ten westen van de N261, in de omgeving van 
het Hengstven (oostelijk deel), in het noordelijk deel van de 
duinen in Plantloon en de Margriet en in de Nieuwe, Oude 
en Hoornmanken Tiend en in het Brokkenbroek. Ook zal de 
das zich verder gaan verspreiden.  
 

 
Bert van Opzeeland met een das. 

 

 
 
Een van de burchten lag in de waterkerende dijk van het 
Drongelens kanaal. Vanwege de veiligheid werden de 
dassen verhuisd en de burcht onklaar gemaakt. Er werd 
samen met het waterschap Aa en Maas een plan van 
aanpak opgesteld om herhaling te voorkomen.  
 
De inventarisatiegegevens van de das werden aangeleverd 
bij Natuurmonumenten en Dassenwerkgroep Brabant die 
deze samen met andere Brabantse gegevens bij 
Das&Boom aanleverde. Hierdoor is het mogelijk regionale 
en landelijke overzichten samen te stellen, de das te 
volgen en adviezen te geven. 
 
Het is wenselijk een aantal wegen te voorzien van rasters 
en tunnels. Vooral op de Heikant in de gemeente Haaren 
nabij De Guldenberg vallen veel slachtoffers. Omdat de 
das zich steeds verder zal gaan verspreiden, dient ook 
gekeken te worden naar de N65 tussen Tilburg en Vught 
en de A59 tussen ‟s-Hertogenbosch en Waalwijk. Bij de 
ombouw van de N261 tussen Waalwijk en Tilburg wordt 
rekening gehouden met voorzieningen.  

 
Door onze archeologische werkgroep werd naast het 
kasteel Onsenoort een dassenschedel uit de voormalige 
slotgracht gebaggerd. Ik heb samen met Wim Hartman 
hierover het artikel „Dassenschedel uit de slotgracht van 
kasteel Onsenoort: een bijzondere vondst‟ geschreven. Het 
komt zelden voor dat bij archeologische opgravingen in 
„menselijke context‟ een dassenschedel of resten ervan 
worden aangetroffen.  
 
Voor meer informatie zie http://www.distelvinkjes.nl/das 
en www.dassenwerkgroepbrabant.nl  

 
Bert van Opzeeland 
 

 

Bedankje 
 
Graag willen we iedereen bedanken voor de vele 
honderden kerstkaarten die we hebben ontvangen na 
afloop van de feestdagen. Op deze manier kunnen wij veel 
mensen weer blij maken, die van deze kaarten weer iets 
moois creëren. 
U kunt uiteraard nog steeds uw oude kerst- of 
verjaardagskaarten bij mij inleveren. Daar kunnen we nog 
steeds mee vooruit. 
 
U kunt ze afgeven bij: 
 

Mevr. An Pullen - van Drunen 

Burg.vd Heijdenstraat 85 
5151HL Drunen 
Telefoon 0416-375621 

 

http://www.distelvinkjes.nl/das
http://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/


 
 

Weer een geslaagde excursie HKK 
 

Zaterdag 15 juni hebben we met twee volle bussen de 
jaarlijkse dagexcursie gemaakt. Dit jaar ging de reis naar 
Aken. Om acht uur vertrokken we bij Abdij Mariënkroon en 
we kwamen keurig op tijd aan voor de koffie/thee met 
gebak bij “Elisenbrunnen”. Ans had tevoren de groep met 
vijf kleuren opgedeeld voor de stadswandeling. Vóór de 
lunch drie groepen en na de lunch twee groepen. Deze 
verdeling was nodig door de beperkte beschikbaarheid van 
Nederlandstalige gidsen. De lunch was in het prachtige 
restaurant “Aachener Brauhaus”. 
Tijdens de stadswandeling kregen we o.a. uitleg bij de Dom 
van Aken, over Karel de Grote bij het stadhuis, over de 
zwavelhoudende bronnen en over de overheerlijke 
„Printen‟. Er was voldoende tijd over voor een eigen 
wandeling, een terrasbezoek of een bezoek aan een 
museum. Iedereen had de prachtige Dom natuurlijk van 
binnen bekeken en dat was echt de moeite waard. Om vijf 
uur stonden de bussen klaar voor vertrek, zodat we keurig 
om zeven uur weer bij de Abdij waren.  
Ans en Henk, wederom bedankt voor de goede zorgen en 
we zijn nu al benieuwd waar de reis volgend jaar naar toe 
gaat. 
 

 
Aandachtig wordt er geluisterd naar de gids in Aken 

 

 

Oproep 
 

De redactie van ”Met Gansen Trou” vraagt weer om kopij 
voor ons maandblad. Artikelen die ons heem aangaan, 
over natuur, milieu, archeologie, de Eerste of Tweede 
Wereldoorlog, de  geschiedenis van een vereniging, etc, 
 etc. Dus als iets hebt laat het ons weten. Kun je zelf niet 
goed schrijven dan helpen wij u daar graag bij. 
 
De redactie van MGT 

Gedenksteen Mgr. Tiny Muskens 
 
Onder grote belangstelling is op zondag 16 juni een 
gedenksteen ter nagedachtenis van Mgr. Tiny Muskens in 
Elshout onthuld. De steen is aan de voorgevel van de kerk 
van St.Jan-Evangelist geplaatst. Het initiatief voor het 
plaatsen van de gedenksteen is afkomstig van de Onze 
Lieve Vrouwe Schuts uit Elshout. De steen is gemaakt door 
de Heusdense stadsrestaurateur René van Boxtel. Naast 
het wapen van de bisschop staan de vredesduif en het 
trefwoord 'Shalom' centraal.  
 

 

MGR. MARTINUS MUSKENS 
*11 dec. 1935      17 april 2013 

Priesterwijding 16 juni 1962 
Bisschop van Breda 

24 juni 1094 – 31 oktober 207 
Gildeheer OLV Schuts Elshout  

 

 

Open Monumentendagen op 13, 14 en 15 
september 
 
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.  
 
Meer in formatie volgt in het plekbord van augustus 

 



 
 

Bezoek eens een museum 
 
Op het plein voor de Sint Jacobskerk, het 
Jheronimus Bosch Art Center, staat een 
wonderlijk kunstwerk. Achter de houten 
deur van de kerk bevindt zich een 
museum waar de wonderlijke wereld van 
de schilder Jeroen Bosch zich afspeelt. 
Waar fantasie en werkelijkheid tot leven 
komen. Waar je kunt genieten van een 
prachtig uitzicht over Den Bosch en een 
locatie waar je de echte Bossche bol van 
bakkerij Jan de Groot kunt proeven. 
 
Het museum staat helemaal in het teken 
van Jeroen Bosch. De beroemde schilder 
die de mens meeneemt in een wereld 
waar fabelachtige wezens, geloof, 
symbolen en diepere betekenissen 
centraal staan. Na binnenkomst neem je 
plaats op één van de kerkbanken waarna 
er een vijftien minuten durende film zich 
afspeelt op een zeer groot doek midden 
voor het altaar. In deze film wordt het 
leven en de werken van de schilder 
Jeroen Bosch weergegeven. Door de kerk 
galmen rustig de geluiden die zorgen voor 
een mooi samenspel tussen de expositie 
en de bijzondere locatie. De reproducties 
van de bijzondere schilderwerken van 
Jeroen Bosch nemen je letterlijk mee de 
kerktoren in. Terwijl de digitale 
informatiezuil in het museum op de 
begane grond de studies en schetsen 
tonen waaruit de bijzondere 
meesterwerken van Jeroen Bosch 
ontstaan zijn. Tevens bevindt zich in de 
kelder van het museum "het atelier van 
Jeroen Bosch", dat in die tijd aan de markt 
gelegen was. Een mooie gelegenheid om 
een impressie te krijgen van de meester 
Jeroen Bosch in zijn eigen omgeving. 
 
Bezoekadres: 

Jheronimus Bosch Art Center 
Jeroen Boschplein 25211 ML  
‟s-Hertogenbosch 
www.jheronimusbosch-artcenter.nl 

Mooi bedrag voor de HKK Onsenoort 
 
Op 17 juni zijn de prijzen verdeeld van de Rabobankactie ”Maak je sterk voor 
elkaar”. Onze vereniging heeft hieraan meegedaan met het educatie project 
”Heemkunde, ontdek het samen” en dat heeft uiteindelijk een vierde plaats in 
de uitslag opgeleverd met een heel mooi bedrag van 1.250 euro als tastbaar 
resultaat. Omdat wij bij de vijf genomineerden zaten, heeft onze voorzitter het 
project ook nog in de volle zaal van het Rabobank Ledencafé mogen 
presenteren. 
 
De hoofdprijs is met afstand gegaan naar het project van de Voedselbank 
Vlijmen. De andere vier ontliepen elkaar weinig en eindigden in de volgorde: 
Zorgboerderij lokatie Vlijmen, Voetbalvereniging Haarsteeg, HKK Onsenoort 
en Scouting Maurice Flacard uit Vlijmen. 
Dank aan allen die tijdens de voorronde en bij het Ledencafé hun stem op ons 
project hebben uitgebracht. 
 
Voor HKK Onsenoort een mooi resultaat voor een mooi project. Op 6 oktober 
gaan we weer een ”Heemkunde, ontdek het samen” dag organiseren. Zin om 
mee te doen als vrijwilliger? Meld je alvast aan! 
 

 
Adrie Verboord tijdens zijn betoog in het Rabobank ledencafé 

 
Er op uit, pak eens de fiets! 
 
Ons heemgebied is bij uitstek geschikt voor een prachtige fietstocht. Maar ook 
daarbuiten. Denk  daarbij aan de Loonse en Drunense Duinen, de 
Oisterwijkse Vennen,  de Bossche Broek, en het rivierengebied in het Land 
van Heusden en Altena. 
De redactie heeft voor u een route uitgezet die begint op Giersbergen bij 
Knooppunt 34 en vervolgens door de duinen naar Tilburg gaat (hier kunt u 

de kapel en het wevershuis van Peerke Donders bezichtigen en een bezoek 
brengen aan de kruisweg). Daarna terug naar Loon op Zand en via Huis ter 
Heide naar De Moer, om zo weer via Kaatsheuvel naar de Loonse en 
Drunense Duinen om in Giersbergen uit te komen. Er zijn onderweg een groot 
aantal gelegenheden om te rusten. De tocht is ongeveer 40 km lang. 
 
De Knooppunten: 
 

34 – 35 – 36 – 41 – 94 – 92 – 93 – 37 – 38 – 31 – 32 –  
22 – 33 – 72 – 34   Veel fietsplezier 

 

 

http://www.denbosch-cultuurstad.com/jeroen-bosch-schilder.html
http://www.denbosch-cultuurstad.com/bosschebol.html
http://www.denbosch-cultuurstad.com/schilderwerken-van-jeroen-bosch.html
http://www.denbosch-cultuurstad.com/schilderwerken-van-jeroen-bosch.html
http://www.denbosch-cultuurstad.com/bossche-markt.html


Excursie naar Aken 
 

 

  Foto’s: Andre en Marianne Janssen 
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