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Beste lezers

Colofon

Deze keer komen het Plekbord en MGT iets eerder dan u gewend bent, maar daar is een
goede reden voor. Ons prachtige dubbelnummer, dat is geschreven door Bert Meijs, gaat
over maar liefst 125 jaar wielergeschiedenis in de gemeente Heusden. En dat alles voor de
aanvang van de ENECO-Tour die maandag 12 augustus van start gaat en op donderdag
15 augustus onze gemeente aandoet. Veel leesplezier!
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Heemkunde, Ontdek het Sámen
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Op zondag 6 oktober gaan we voor de tweede keer het programma ”Heemkunde, Ontdek
het Sámen” uitvoeren. De Educatie Commissie heeft een programma samengesteld dat
bestaat uit vijftien verschillende thema’s rond het begrip ”Heemkunde”. Daarbij zijn we
natuurlijk extra gemotiveerd door de mooie prijs, die we met dit concept bij de Rabobank in
de wacht hebben gesleept.
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De deelnemers kunnen in een tijdsbestek van drie uren geen vijftien thema’s afwerken.
Daarom hebben we vijf hoofdgroepen gemaakt met drie thema’s in elke hoofdgroep. Deze
hoofdgroepen zijn: Mensen, Bouwwerken, Afbeeldingen, Buitenleven en Technieken. Een
paar voorbeelden van de vijftien thema’s zijn: familiestamboom en –wapen (mensen),
historische straatnamen (bouwwerken), grottekeningen (afbeeldingen), natuurlijk
speelgoed (buitenleven) en meten en wegen (technieken).
De deelnemers worden ingedeeld in maximaal 15 groepjes en iedere groep deelnemers
krijgt een programma aangereikt met uit elke hoofdgroep één thema van 30 minuten.
Daarnaast mag iedere jeugdige deelnemer met de metaaldetector haar of zijn eigen schat
opsporen, want vorig jaar heeft geleerd dat ze dat echt allemaal willen doen.
Het concept van ”Heemkunde, Ontdek het Sámen” is, dat verschillende generaties met
elkaar op pad gaan om heemkunde te (leren) beleven. Vorig jaar hebben we al gezien dat
dit concept werkt en iedereen, jong en oud(er), actief aan het programma laat meedoen.
Bij de eerste uitvoering vorig jaar was het aantal deelnemers beperkt, maar de reacties
waren unaniem heel lovend. Laat dat een stimulans zijn om je voor de tweede editie alvast
aan te melden via Educatie@hkkonsenoort.nl of door te bellen met of te schrijven naar
iemand van de educatiecommissie
Johan van de Ossenblok
John Schellekens
Adrie Verboord
Rini Wouters
Marianne Janssen – v.d. Ven

073 5114784
06 52346376
06 57324970
073 5114855

Zin en tijd om een thema mee te presenteren of om de helpende hand te bieden bij de
opbouw van de thema’s? Gebruik dezelfde contacten om je aan te melden.

Patrice Gerlach, nieuw lid uit Australië
Regelmatig wordt bij mij vanuit het buitenland de DVD van
ons blad ”Met Gansen Trou” besteld en ik vraag dan altijd
naar het waarom. Het gaat dan vrijwel altijd om personen
waarvan voorouders uit onze omgeving komen en
waarnaar zij, vooral met behulp van internet, onderzoek
doen.
Onlangs kwam er een verzoek van Patrice Gerlach uit
Coffs Harbour (tussen Sidney en Brisbane) in Australië en
op mijn standaardvraag antwoordde zij: ”Mijn interesse
gaat uit naar de plaats Heusden. Mijn voorvaderen waren
daar generaties lang woonachtig en speelden een
belangrijke rol in het openbare en bestuurlijke leven uit die
tijd (1760-1900). Vooral heb ik interesse in het ontstaan
van het St. Joris Gilde”.
Onze DVD heeft de mogelijkheid om op woord te zoeken
en wanneer ik dan ‘Gerlach’ ingeef komt er inderdaad een
indrukwekkende lijst met pagina’s waarop deze naam
voorkomt. Patrice kan dus vooruit met haar onderzoek.
Ook vroeg ze of ze lid kon worden van onze verenging en
dat is natuurlijk geen probleem.

verscheiden kernen Drunen, Elshout en Giersbergen van
de voormalige gemeente tot uitdrukking brengt.

In Elshout kwam de "Schaaltafel", die de opbrengst van de
velden verzamelt In de berm bij de kruising: Zeedijk –
Kapelstraat te staan.

Bart Beaard, secretaris

Cultuurprijs 2013
De Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs wordt
tweejaarlijks uitgereikt aan individuele personen,
instellingen of organisaties die zich bezig houden met
kunstbeoefening of actief zijn in de erfgoedsector. De
Cultuurprijs 2013 wordt uitgereikt op 13 september door de
heer H. Willems.
Door het bestuur van onze vereniging is de Archeologische
Werkgroep hiervoor genomineerd met hun project
”Grachtvondsten”.

De Tafel van Drie

In Drunen de Leesttafel, die de oude schoenmakersleest
symboliseert, voor het dierenparkje bij sporthal ‘’Onder de
Bogen’’ in het gras langs de weg.

In de Fotopresentatie “Groeten uit Elshout“ van Toon Groot
in het KBO-gebouw ”Den Elshof’’ op 27 juni jongstleden
kwam bij de foto van het kunstwerk dat in de berm staat op
de kruising van de Zeedijk met de Kapelstraat de vraag wat
dit voor een beeld was en wat het verder inhield. Toon kon
hier zelf geen goed antwoord op geven.
Ik heb me de moeite genomen om het een en ander bijeen
te zoeken met behulp van Dick Buskermolen van
“Heusdeninbeeld.nl”, die mij op het goede spoor zette
waarvan hier onder het resultaat volgt.
Het betreft: de “TAFEL VAN DRIE”
Deze bestaat uit: een leesttafel, een magneettafel en een
schaaltafel, drie werken die staan in de voormalige
gemeente Drunen (sinds januari 1997 gemeente Heusden).
De maker is Tine v.d.Weyer, het materiaal brons, beton en
gravel.
De symboliek: verbondenheid tussen de drie kernen
Giersbergen , Elshout en Drunen.
Naar aanleiding van de opheffing van de gemeente Drunen
als zelfstandige gemeente werd in 1997 de opdracht
verstrekt om dit moment te markeren. De Tafel van Drie is
bedoeld als een expressie van betrokkenheid van het
lokale bestuur met haar burgerij.
Het is een beeld dat in drie delen de verbondenheid van de

En Giersbergen kreeg de "Magneettafel" die de
aantrekkingskracht verbeeldt, waarmee Giersbergen
zandkorrels, maar ook wandelaars en toeristen aantrekt.
Deze is geplaatst op het grasveldje voor de ‘’Zorgboerderij
Giersbergen’’.
In 1997 zijn ze geplaatst.
Met vriendelijke groet, Jan Dreef.
Th.J.Rijkenstraat 6a, 5154 AK Elshout,
e-mail: jan-dreef@home.nl, tel: 06-20625487

Column
100 dagen
”De eerste100 dagen” zijn een
begrip geworden voor bestuurders,
die in een nieuwe functie zijn
aangetreden. De tijd van
gewenning en van kennismaking is dan voorbij, de
mouwen moeten worden opgestroopt en de ongeduldig
geworden achterban wil concrete resultaten gaan zien.
In de landelijke politiek hebben we dit fenomeen van ”De
eerste 100 dagen” de afgelopen jaren iets te vaak mogen
beleven, maar bij onze HKK Onsenoort hebben we er
twaalf jaar op mogen wachten. Inmiddels kan ik uit eigen
ervaring meedelen, dat voor een actieve vereniging als de
onze 100 dagen van inwerken en vertrouwd raken, geen
overdreven lange periode is. Sterker nog, mijn gevoel zegt
me, dat ik ook na 1000 dagen nog volop aan het leren ben,
hoe de vereniging in al haar geledingen reilt en zeilt.
Na de‘eerste 100 dagen is het ook gebruikelijk, dat de
nieuwe bestuurder zijn (in ons geval dan) eerste ervaringen
deelt met de achterban. Voor mij is dat een heel positieve
ervaring of misschien nog beter, een bevestiging van wat ik
verwacht had aan te treffen. Wat gebeurt er veel, wat zit er
veel kennis en enthousiasme bij heel veel leden en wat een
beleving wordt aan de dag gelegd door al onze leden, die
echt met heemkunde bezig zijn.
Het maandelijkse Plekbord biedt een prima podium om
mijn gedachten met de leden te delen. Regelmatig zal ik
daarvan gebruik gaan maken in de vorm van een column
zoals deze.
Inmiddels heb ik met bijna alle bestuursleden een
persoonlijk gesprek gehad en daarin zijn veel onderwerpen
aan de orde geweest. De komende maanden gaan we met
die onderwerpen ook echt aan de slag, waarbij onze
huisvesting en het gebruik van de website en andere
sociale media erg hoog op mijn prioriteitenlijst staan.
Tenslotte nog dit: In het vorige Plekbord heb ik mezelf
voorgesteld, maar daarbij heb ik mijn contactgegevens niet
vermeld. Die zijn als volgt:
mobiele telefoon: 06-57324970
e-mail adres: adrieverboord@bmail.com
Ik nodig jullie graag uit om deze ook te gebruiken als dat
nodig is.
Adrie

Open Monumentendagen
in de gemeente Heusden
Macht & Pracht is het thema van de Open Monumentendag
2013. Het programma in gemeente Heusden is bekend en
ziet er als volgt uit:
Vrijdag 13 september
11.00 uur: Open Monumenten Klassendag met de
première van het toneelstuk Het geheim van de baron in
de tuin van het Gouverneurshuis Heusden. Leerlingen van
basisschool het Kompas uit Nieuwkuijk zijn hiervoor
uitgenodigd.
Zaterdag 14 september
10.00 – 16.00 uur: openstelling Grote- of Catharine Kerk
(Hervormde Kerk). Locatie: Burchtstraat 2, Heusden.
10.00 – 17.00 uur: openstelling Evangelisch Lutherse kerk.
Locatie: Putterstraat 32, Heusden.
12.00 – 17.00 uur: expositie ‘Baron van Frisheid,
gouverneur van Heusden’ in Bedeelhuisje
Locatie: tuin van Museum Het Gouverneurshuis,
Putterstraat 14, Heusden.
12.00, 14.00 en 16.00 uur: opvoering van het toneelstuk
“Het geheim van de baron”.
Locatie: Tuin van Museum Het Gouverneurshuis,
Putterstraat 14, Heusden.
Zondag 15 september
11.00 – 16.00 uur: openstelling Rooms-katholieke Kerk
Sint-Lambertus. Locatie: Raadhuisplein 4 Drunen.
12.30 – 13.45 uur: themarondleiding met gids door De
Poort van Heusden. Startpunt: Kasteellaan, Drunen.
Gelieve vooraf aan te melden via info@hbtheusden.nl of
0416 - 662100.
12.00 – 16.00 uur: openstelling Rooms-Katholieke Kerk
Sint Catharina van Alexandrië.
Locatie: Torenstraat 2a Herpt.
14.00 – 18.00 uur: openstelling Rooms-Katholieke
Kerk Sint-Jan Evangelist. Locatie: Kerkstraat 37 Elshout.
14.00 – 15.00 uur: lezing ‘Macht en Pracht van de Graven
d’Oultremont’ (te combineren met de gratis
themarondleidingen om 12.30 en 15.15 uur).
Locatie: kasteel ‘d Oultremont in De Poort van Heusden.
Kasteellaan, Drunen.
15.15 – 16.30 uur: themarondleiding met gids door De
Poort van Heusden. Startpunt: Kasteellaan, Drunen.
Gelieve vooraf aan te melden via info@hbtheusden.nl of
0416 - 662100.
Op zaterdag 14 september en zondag 15 september wordt
het tweejaarlijkse ”Kunst in de Vesting” gehouden. Voor
meer informatie: http://www.kunstvesting.nl/biennale

Het kasteel Steenenburg

Middagexcursie naar Geertruidenberg

	
  
Twee Brabantse kasteeldeskundigen, Bas Aarts en
Rob Gruben, hebben de geschiedenis van het
kasteel Steenenburg in Nieuwkuijk onderzocht en
beschreven. Aanleiding was een excursie naar
Nieuwkuijk op 2 maart 2013 door de vereniging
Vrienden van Brabantse Kastelen. Ze komen tot
verrassende conclusies over de ouderdom en de
verbouwingen. Zo werd het kasteel Steenenburg in
1559 voor het eerst vermeld en de bouwhistorie
van het latere poortgebouw werd kritisch bekeken.
Een onbekende verbouwing in 1724 kwam aan het
licht. De vernieuwde inzichten verschijnen in het
tijdschrift ”Het Brabants Kasteel”, dat bij het
secretariaat voor €5,- verkrijgbaar is.

De middagexcursie van onze vereniging gaat dit jaar naar de
vestingstad Geertruidenberg. Op zaterdag 5 oktober vertrekken we
vanaf de abdij met eigen vervoer om 13.00 uur.
De kosten voor deze excursie bedragen €10,00 p.p., incl.
koffie/thee en appelgebak.
De stad ligt aan de westzijde aan de rivier de Donge en is
e
genoemd naar de Heilige Gertrudis van Nijvel die hier in de 7
eeuw een klooster zou hebben gesticht.
Geertruidenberg maakte deel uit van het Graafschap Holland en
het latere Gewest Holland. In 1213 kreeg de plaats stadsrechten en
dit jaar wordt ook “800 jaar stadrechten” gevierd.
Na de verovering door Dordrecht en de St. Elisabethsvloed in 1421
kwam er een einde aan de bloei van de stad. Er ontwikkelde zich
een riviervisserij op zalm, steur en elft.
Geertruidenberg was en is erg strategisch gelegen en daar
maakten de Engelsen en later de Spanjaarden gebruik van. In de
e
tweede helft van de 18 eeuw werd het een garnizoensstad. Met de
vorming van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815 werd
Geertruidenberg onderdeel van de provincie Noord-Brabant. De
omwalling werd in 1823 gesloopt, maar in 1833 weer versterkt
vanwege de Belgische opstand. In 1911 werd de vesting
ontmanteld en maar een gedeelte ervan is bewaard gebleven.
Tot 1950 had Geertruidenberg een treinstation voor
passagiersvervoer. Het halvezolenlijntje liep vanaf Den Bosch via
Waalwijk naar Lage Zwaluwe.
Geertruidenberg heeft nog vele historische gebouwen, die voor een
gedeelte aan de prachtige markt liggen. Stadsgidsen zullen ons
gedurende een rondleiding van 2 uur een fantastisch mooie indruk
geven van dit unieke vestingstadje.
Op eigen gelegenheid kunt u ook de toren beklimmen, vanwaar
men een prachtig uitzicht heeft over het weidse landschap.
U kunt zich opgeven voor deze interessante excursie door het
invullen van onderstaand strookje en dit op te sturen naar:
Ans Zeeuwen Schutterstraat 21, 5241TS in Rosmalen, tel. 0735211235 of naar:
Henk de Wit, Grotestraat 18, 5151JE in Drunen, tel. 0416-378375
U kunt ook mailen naar:
dewit.h12@ziggo.nl of naar: anszeeuwen@ziggo.nl

Naam………………………………………………………
…………………………...
Adres………………………………………………………
……………………………………………………………..
Neemt deel aan de excursie met……...… personen
Gaat met eigen vervoer ja/nee
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Heeft plaats voor ……… extra passagiers

Beschieting trein in Vlijmen
Op 15 augustus 1944 is op de spoorlijn Den Bosch
- Waalwijk, ter hoogte van Vlijmen, een stoomtrein
vanuit de lucht beschoten door Engelse
Spitfires. Bij deze beschieting is minstens één dode
gevallen, de assistent-machinist.
Wie weet meer over deze gebeurtenis? Zijn er
meer doden gevallen? Is er meer bekend van de
omstandigheden?
Informatie wordt dankbaar aanvaard door Henk
Mees: 06-81670824

