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Aan de zomer lijkt nu dan toch eindelijk een einde te zijn gekomen. Tien weken lang
hebben we kunnen genieten van prachtig weer, waarbij we veel konden ondernemen. Op 8
augustus werd het themanummer, geschreven door Bert Meijs, gepresenteerd. De
komende tijd staan er weer een aantal activiteiten op het programma. Allereerst de
middagexcursie naar Geertruidenberg en de middag voor de jeugd: “Heemkunde, doe je
samen”. Ook organiseert onze vereniging twee lezingen. U leest hier meer over in dit
Plekbord. Verder in dit blad een mooie vondst in Elshout, een tentoonstelling in de abdij
Mariënkroon, de uitreiking van de Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs en nog veel
meer andere zaken. Veel leesplezier.
De redactie
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Burgemeester H.Willems cultuurprijs voor Kees van den Oord
Historicus en docent Kees van den Oord, vicevoorzitter en eindredacteur van ons
maandblad, heeft vrijdagavond 13 september in het stadhuis van Heusden de eerste
Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs ontvangen. De prijs is een erkenning en
waardering voor een persoon of organisatie die zich met zijn of haar werk op een
bijzondere wijze heeft geprofileerd of opvalt door een bijdrage aan de ontwikkeling van het
culturele klimaat in Heusden. Oud- burgemeester Willems, thans waarnemend
burgemeester van Oisterwijk, overhandigde persoonlijk de tweejaarlijkse cultuurprijs,
waarvoor elf personen en instellingen genomineerd waren. De prijs bestaat uit een
sculptuur, gemaakt door de uit Drunen afkomstige kunstenares Dorothé Jehoel, en een
geldbedrag van € 1.000,-.
Kees van den Oord heeft deze
ereprijs gekregen vanwege zijn
passie en jarenlange inzet voor de
cultuur- en erfgoedsector. ”Door zijn
helder en bondig taalgebruik
verstaat hij de kunst om
geschiedenis bij een groot publiek
beleefbaar en herkenbaar te maken.
Met zijn werk en vele publicaties
wist Kees in Heusden te verbinden,
te verbreden en dwarsverbanden te
leggen. Juist door zijn betrokkenheid
op de hele gemeente Heusden,
weet hij steeds te focussen op
onderwerpen die betrekking hebben
op de (kleine) kernen, op de
alledaagse dingen en de ‘gewone’
mens waardoor geschiedenis
toegankelijk wordt”. Aldus het
juryrapport dat Kees omschrijft als
‘een mens onder de mensen’.
Heemkundekring Onsenoort is met
de toekenning van deze ereprijs
Foto: Heusden in Beeld
bijzonder gelukkig. Kees is van plan
een groot deel van het geldbedrag te besteden aan bijzondere heemkundige projecten,
zoals het gewenste bouwhistorisch en archeologisch onderzoek naar het voormalig kasteel
van de graven d’Oultremont. In zijn dankwoord hield Kees een warm pleidooi om de naam
”Poort van Heusden” binnenkort te vervangen door de historische naam ”Kasteel
d’Oultremont”. Twee dagen later sprak hij op zondagmiddag 15 september in het
poortgebouw over de geschiedenis van de graven d ‘Oultremont. Dit gebeurde in het kader
van de Open Monumentendagen en had betrekking op ”Macht en Pracht”.

Column
De bril
Om de lezer te laten zien van wiens
hand deze column komt, is een foto
bijgevoegd. Dat ben ik dus, maar de
foto laat toch echt een gezicht
zonder bril zien. Waarom dan een column wijden aan ”de
bril”?
Laat ik eerst maar eens verklappen dat mijn ogen echt niet
meer van die kwaliteit zijn, dat ik het nog zonder hulpstuk
af kan. Ik draag lenzen en hoop daar overheen vaak een
zonnebril nodig te hebben. Maar of het nou lenzen zijn of
een bril, de strekking van deze column is, dat ik sinds een
aantal maanden anders ben gaan kijken.
Sinds de Algemene Ledenvergadering van februari 2013
heb ik zes bestuursvergaderingen meegemaakt. Tijdens
deze vergaderingen komen alle beleidsterreinen aan de
orde en krijg je dus ook alle actuele informatie over
heemkundig interessante aspecten. Tussen de
bestuursvergaderingen in wordt de voorzitter ook via de
mail veelvuldig geïnformeerd. Kortom, in betrekkelijk korte
tijd leer je waar wij als HKK Onsenoort allemaal mee bezig
zijn.
Het resultaat van deze nieuw verworven kennis is, dat ik
door ‘een andere bril’ ben gaan kijken als ik me door het
werkgebied van onze HKK begeef. Vaak en zoveel
mogelijk op de fiets, soms ook te voet en ja, ook regelmatig
met de auto. Maar ik zie nu veel meer dan vóór mijn
betrokkenheid bij de heemkundekring. Of het nu gaat over
de Zeedijk met de te restaureren sluisjes, een pand
waarvoor een (ver)bouwvergunning is aangevraagd, de op
handen zijnde ontwikkeling van het Geerpark, objecten
waarover heemkundigen een boek aan het schrijven zijn, of
wat het ook zijn mag, ik ervaar elke dag weer dat het
hebben van kennis leidt tot een andere kijk op de zaak.
Zonder brildragend te zijn, kijk ik dus door een andere bril
vanwege de achtergrondkennis die ik nu over veel
heemkundige onderwerpen aan het opbouwen ben. Voor
onze leden hebben we ons maandblad Met Gansen Trou
en het Plekbord om informatie uit te wisselen en kennis
over te dragen. Er verschijnen boeken, zoals onlangs nog
‘Fietste Gij?’ en er worden lezingen gegeven. Allemaal
bedoeld om de belangstellende heemkundige van
informatie te voorzien.
Graag spoor ik onze leden aan om MGT en Plekbord
grondig te lezen, om de boeken van onze schrijvers aan te
schaffen en om lezingen bij te wonen. Je zult zien dat je
dan ook veel meer gaat zien wanneer je ergens door de
Gemeente Heusden fietst, loopt of rijdt. Je gaat dan vanzelf
ook door een andere, een heemkundebril kijken en daar
komt verder geen opticien aan te pas.

In het vorige Plekbord heb ik mijn contactgegevens
vermeld, maar er is een foutje in het e-mail adres geslopen.
Het juiste adres is adrieverboord@gmail.com, en ik nodig
jullie nogmaals graag uit om dit ook te gebruiken als dat
nodig is.
Adrie

Tempel van Empel drukt zijn stempel
Romeinse munten zoeken, geldbuideltjes maken,
bordspelletjes spelen, gerechten bereiden, haren
invlechten, op de foto gaan met echte legionairs en ze
vervolgens het “tunica” van het lijf vragen, het was allemaal
mogelijk tijdens de eerste Romeinse Dag in Empel. Anton
Verhagen, sleutelfiguur in de ontdekking van de Tempel
van Empel en tevens lid van onze heemkundekring, had
onze archeologische werkgroep, waar hijzelf ook lid van is,
uitgenodigd om tijdens de Romeinse Dag op 25 augustus
te laten zien wat wij in huis hebben en hoe wij aardewerk
restaureren. We kregen van Anton een stand ter
beschikking waarop we een aantal vondsten in
verschillende staat van restauratie konden uitstallen. Met
enthousiaste uitleg brachten we de bezoekers wat bij over
puzzelen, plakken en gipsen. Omdat deze dag in het teken
stond van de Tempel van Empel, was ook reënactment
vereniging Gemina aanwezig om de Romeinse tijd te doen
de
herleven. Het Legio Decima (10 Legioen) verzorgde o.a.
exercities, boogschieten en schietdemo’s met de
gevreesde Scorpio (grote kruisboog). Ook strijdformaties
kwamen aan bod, zoals de Testudo Formate
(schildpadformatie) waarmee de legionairs onkwetsbaar
waren voor pijlen, speren en stenen (m.u.v. menhirs). Het
was een geslaagd evenement en het konden dan wel “rare
jongens” zijn, toch waren “die Romeinen” zo gek nog niet.
Martijn van de Wiel

“Legionairs in de legendarische schildpadformatie”

Middagexcursie
Voor de mooie en interessante excursie naar
Geertruidenberg hebben zich tot nu toe te weinig mensen
opgegeven. Om dit uitstapje door te laten gaan zouden wij
als organisatie graag willen dat er wat meer deelnemers
zich aan zouden melden.
De middagexcursie van Heemkundering Onsenoort 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 p.p. Dit is incl.
koffie en appelgebak.
De stad ligt aan de westzijde aan de rivier de Donge en is
genoemd naar de Heilige Gertrudis van Nijvel, die hier in
e
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.
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.
Gertruidenberg was en is erg strategisch gelegen en daar
maakten de Engelsen en later de Spanjaarden gebruik van.
Met de vorming van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden in 1815 werd Geertruidenberg onderdeel van
e
de provincie Noord Brabant. In de tweede helft van de 18
eeuw werd het een garnizoensstad.
De omwalling werd in 1823 gesloopt maar werd in 1833
weer versterkt vanwege de Belgische opstand. In 1911
werd de vesting ontmanteld, maar een deel ervan is
bewaard gebleven.
Tot 1950 had Geertruidenberg een treinstation voor
passagiersvervoer. Het halvezolenlijntje liep vanaf Den
Bosch via Waalwijk naar Lage Zwaluw.
Geertruidenberg heeft nog vele historische gebouwen en
een prachtige markt, waar een deel van deze gebouwen
staan.
Stadsgidsen zullen u gedurende een rondleiding van 2 uur
een fantastisch mooie indruk geven van deze unieke
vestingstad.

Bart van de Ven ( L) en Lars Boom ( foto Toon Groot )

aanwezig kon zijn, zeker nu hij ook nog bij mij door de
straat kwam in Elshout. Toch kon ik het niet laten om op
donderdag 15 augustus om 3 uur de tv aan te zetten en
even naar de aankomst in onze gemeente te kijken.
Ik vond het een prachtig gezicht die beelden uit onze
gemeente en onze straat in Elshout. We kunnen met recht
trots zijn op al dat groen en uiteraard de goede organisatie.
Onze Lars heeft het in Vlijmen prima gedaan. Hij won
weliswaar niet, maar pakte toch maar mooi de leiderstrui.
Na afloop kregen we ook nog hele mooie beelden vanuit de
lucht te zien, met o.a. het centrum van Vlijmen, het
Engelermeer en natuurgebied de Moerputten. Ik heb het
boekje “Fietste Gij”? in één ruk uitgelezen. Goed gedaan,
proficiat Bert. Het zijn leuke herinneringen.
Onze felicitaties gaan ook uit naar Rini Wouters, fotograaf
van de heemkundekring en winnaar van de wedstrijd
”Mooiste foto van de Eneco Tour”. Hij maakt de opname in
de Stationsstraat in Drunen.
Toon Groot

Op eigengelegenheid kunt u ook de toren beklimmen,
vanwaar je een prachtig uitzicht hebt over het weidse
landschap.
U kunt zich nog opgeven voor deze interessante excursie
door te bellen naar:
Ans Zeeuwen 073- 5211235 of Henk de Wit 0416378375.
U kunt ook mailen naar:
dewit.h12@ziggo.nl of anszeeuwen@ziggo.nl

Van de redactie
Op donderdag 8 augustus was ik in café ”Den Braai” in
Vlijmen voor de presentatie van het themanummer ”Fietste
Gij”? van Bert Meijs. Een zeer gezellige bijeenkomt, zeker
omdat ik zelf ook lid ben geweest van “De Zwaluw”, de
toenmalige wielerclub in Vlijmen. Onder de prominenten
waren aanwezig oud profwielrenner Bart van der Ven en
het huidige talent Lars Boom. Er kwamen die middag
mooie verhalen op tafel. ( Foto’s vind je op het digitale
Plekbord en op onze website ).
Het boekje ging die avond nog in mijn koffer, want de
volgende dag zou ik naar Kokszijde (België) vertrekken
voor een weekje vakantie. Het toeval was dat daar op
maandag 12 augustus juist de start was van de Eneco Tour
en dat we daar dus Lars Boom en de rest van het peloton
hebben uitgezwaaid.
De Eneco Tour deed ook de gemeente Heusden aan. Als
wielerliefhebber vond ik het jammer dat ik daar niet bij

Expositie en lezing Legs Boelen
Zaterdag 21 september tot en met zondag 6 oktober, elke
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur, exposeert
Legs Boelen in de prachtige oude, historische toren van de
Abdij Mariënkroon (Abdijlaan 6 te Nieuwkuijk) een
verzameling schilderijen, tekeningen, beelden, grafieken en
liederen, gecombineerd met eigen recente werken. Het zal
een spannende eclectische tentoonstelling opleveren.
Daarnaast zal hij op de laatste dag van de tentoonstelling,
zondag 6 oktober, om 14.00 uur een lezing verzorgen met
als thema:”Verzamelen is primitief, spannend en kan ook
gevaarlijk zijn” Aansluitend volgt een rondleiding. De
toegang tot de expositie is gratis. De entree voor de lezing
is € 6,00 p.p., incl. een pauzedrankje.

Stalen Zenuwen

Wie kan helpen?

Een lezing over 47 geallieerde militairen die eind 1944
gedurende vier weken in Drunen en Elshout schuilden.

Angelo Andrean stuurde ons bijgaand krantenbericht uit het
dagblad De Stem van 6 november 1950, met de vraag of
iemand over dit verhaal meer informatie heeft.

Operatie Market Garden begon op 17 september 1944.
Engelse, Amerikaanse en Poolse parachutisten landden op
verschillende plaatsen in Brabant en Gelderland en
Engelse grondtroepen rukten vanuit België op naar het
noorden. De bevrijding van Zuid-Nederland was begonnen.
Van de duizenden vliegtuigen en zweefvliegtuigen maakten
er drie een voortijdige landing in onze omgeving. Na
omzwervingen kwamen de 47 inzittende militairen terecht
in het Norbertushuis, een instelling voor zwakzinnigen in
Elshout.
Heemkundekring Onsenoort heeft Elshoutenaar Toon
Groot bereid gevonden zich in de geschiedenis hiervan te
verdiepen en een lezing hierover te houden. De lezing zal
beginnen met een inleiding over Operatie Market Garden,
waarbij een korte film getoond zal worden. Aansluitend zal
Toon vertellen waar de drie vliegtuigen geland zijn, over
het werk van de ondergrondse, hoe de militairen in Elshout
terecht gekomen zijn, over hun verblijf van vier weken in
Elshout en hun tocht naar de Pessert en uiteindelijk naar
de Kampina in Boxtel. Het verhaal bevat alle ingrediënten
voor een spannend jongensboek. Vele prachtige foto’s en
kaarten zullen getoond worden.
De lezing wordt gehouden op vrijdag 18 oktober a.s., en bij
voldoende belangstelling ook op 25 oktober, in ”Het Oude
Tramstation”, Heusdenseweg 16 te Elshout. De lezing
begint om 20.00 uur en de entree bedraagt €3,-, incl. een
kop koffie of thee bij binnenkomst.
U dient zich voor de lezing vooraf in te schrijven bij
Bart Beaard (0416-320995) of per e-mail:
bestuur@hkkonsenoort.nl)
of bij Toon Groot (0416-375835) tussen 17.00 en 19.00
uur, of per. e-mail: groot.r@home.nl

Verrassende ontdekking te Vlijmen
Fundamenten van een middeleeuwse kapel
Aan het begin van de laan van Onsenoort heeft de heer A.
van Engelen, lid van de Heemkundekring Onsenoort, een
fundering gevonden van de oude kapel van Haarsteeg.
Men spreekt reeds van een kapel te Haarsteeg in het jaar
1572. Deze heeft nadien niet lang meer bestaan, want kort
daarop, lezen we in de archieven van Onsenoort, kwamen
de bewoners van Haarsteeg ook bij hen naar de kapel. Het
is zeer begrijpelijk dat de inwoners van Haarsteeg vurig
wederom naar een eigen kapel verlangden en in het jaar
1692 zien we hun wens in vervulling gaan.
Of de gevonden fundering van de kapel van 1572 is of van
1692, zal nog nader moeten worden onderzocht. Over de
plaats van deze kapel is de laatste jaren veel gesproken en
over het algemeen was men het over de plaats niet eens.
Volgens zeer oude gegevens was men geneigd aan te
nemen dat de kapel gestaan moet hebben naast de woning
van G. Koolen.
De oude openbare school van Haarsteeg werd echter ook
al voor de plaats van de kapel aangezien. We vinden haar
ook genoteerd op de wegenlegger van 1843. Pastoor Juten
schreef een tiental jaren geleden ook het een en ander in
het geschiedkundig tijdschrift “Taxandria”, waarbij deze
historicus ook spreekt van een kapel aan de laan van
Onsenoort.
In de maand juli j.l. hebben we met behulp van een
wichelroede genoemde plaatsen grondig onderzocht.
Inderdaad lukte het om enige funderingen te vinden. Na
een uitgebreid diepgaand onderzoek was het echter niet
datgene wat we zochten. Ruim een maand geleden
mochten de onderzoekers van de gemeente een collectie
luchtfoto’s ontvangen. Met behulp hiervan werd een nieuwe
studie ondernomen waarbij de heer van Engelen bij nader
onderzoek de reeds besproken plaats ontdekte van een
fundering. Door de vondst van deze oude fundering werd
als vaststaand bewijs aangevoerd, dat de eerste kapel wel
degelijk gestaan heeft aan het begin van de laan van
Onsenoort, naast de woning ten oosten van de heer Van
Oyen.
De eerste resultaten zijn zo, dat ze een nauwkeurige en
deskundige verkenning van deze historische bodem
rechtvaardigen

De postgeschiedenis van Drunen
Op 5 november zal aan burgemeester Jan Hamming het
eerste exemplaar van het boek “De postgeschiedenis van
Drunen.” worden aangeboden. Het boek, geschreven door
Bart Beaard, heeft 84 kleurenpagina’s. In het volgende
Plekbord zal hierover meer informatie komen.
Bij voorinschrijving kost het boek €12,50 en het is te
bestellen via het mailadres:
bestuur@hkkonsenoort.nl of via de website
www.hkkonsenoort.nl of
telefonisch 0416-320995.

Lezing over ‘Eerste Wereldoorlog’

Mariabeeld opgegraven in Elshout

Op 28 juli 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste
Wereldoorlog, in België veelal en in Frankrijk altijd ”De
Grote Oorlog” genoemd, uitbrak. Onze vereniging heeft
een werkgroep die nu bezig is om gegevens te verzamelen
over wat zich toen in de huidige gemeente Heusden zoal
heeft afgespeeld en zal hieraan in 2014 het themanummer
van ons maandblad ”Met Gansen Trou” wijden.

In Elshout is in de tuin van het voormalige klooster bij
graafwerkzaamheden een groot Mariabeeld gevonden. Het
beeld is niet stuk en de sokkel lag ook in de sleuf die
gegraven werd. Het is een groot beeld dat
hoogstwaarschijnlijk jaren in de tuin van de zusters heeft
gestaan. Op de sokkel staat de tekst:
TRAHE . NOS . VIRGA . IMMACUL . ATA .

Ondanks dat Nederland niet direct deelnam aan deze
vreselijke oorlog, Nederland was neutaal, kreeg ons land er
indirect toch mee te maken. Toen de Duitsers Antwerpen
naderden kwamen er meer dan een miljoen Belgische
vluchtelingen in zeer korte tijd ons land binnen. Te voet,
met de fiets, met paard en wagen, met karren en met al
wat maar kon rijden. In deze hectische situatie raakten
ouders soms hun kinderen kwijt en de hulpverleners
kwamen handen en voeten tekort om alles in goede banen
te leiden. Voor al deze mensen moest onderdak gevonden
worden en er moest voor voedsel gezorgd worden. Ook in
onze huidige gemeente Heusden zijn een groot aantal
vluchtelingen voor korte of langere tijd ondergebracht en
elke gemeente probeerde op allerlei manieren een bijdrage
te leveren voor de oplossing van de enorme problemen die
zich daarbij voordeden.
Op maandag 11 november zal historicus Kees van
Maastrigt over deze oorlog een lezing geven in
Partycentrum Remise, Grotestraat 267 in Drunen. Kees
heeft zich verdiept in de geschiedenis van de Eerste
Wereldoorlog en dan met name in wat zich in onze
omgeving heeft afgespeeld.
In de lezing zullen vele aspecten van deze oorlog worden
behandeld, zoals de mobilisatie, de opkomst van de Militie,
de Landweer en de Landstormsoldaten. Maar ook de
omvangrijke smokkelhandel, de distributie, de beroemde
waterlinie, de dodendraad en de enorme aantallen
maatregelen van de overheid. De brandstof en
voedseltekorten en de vele protesten van vrouwen in tal
van dorpen en steden. Kortom een lezing die u niet mag
missen!
De lezing is voor iedereen, die iets over deze afschuwelijke
oorlog wil weten, toegankelijk. De toegangsprijs bedraagt
€3,- incl. een kop koffie of thee. De aanvangstijd is 19.30
uur. U dient zich wel vooraf aan te melden per e-mail
bestuur@hkkonsenoort.nl of telefonisch bij Henk de Wit
(0416-378375) of Bart Beaard (0416-320995).

De vertaling is letterlijk: ”Trek ons mee Onbevlekte Maagd”.
Het blijkt de beginregel te zijn van een heel oud Marialied.
Is er iemand die het beeld herkend of weet waarom het is
begraven in de tuin van de zusters? En wie kent het hele
lied waarvan de eerste regel op de sokkel staat? Als
iemand toevallig iets weet laat het dan even weten aan de
redactie.
Gerard Pelders

”Wijn & Spijs Artwalk” De nieuwe
culinair-culturele ontdekkingstocht
door Heusden.
Op zaterdagmiddag 19 oktober vindt in de Heusden
Vesting een bijzondere culinaire culturele ontdekkingstocht
plaats onder de noemer ”Wijn & Spijs Artwalk”.
Onder leiding van een professionele stadsgids kunt u van
12.00u tot 17.00u langs pleintjes en door steegjes gaan en
naar zes galeries om daar de mooiste kunstwerken te
bekijken en kennis te maken met de kunstenaar. Tussen
de galeriebezoeken door geniet u bij drie restaurants van
een heerlijk gerecht, vergezeld van de lekkerste wijnen.
Deelnemende restaurants en galeries zijn:
Restaurant Braveau, café restaurant Centraal, hotel
restaurant In Den Verdwaalde Koogel, Atelier en galerie
Adry, Studio Bastiaenen, galerie Markt 11, galerie Oocker,

Clemens Briels art centre, Elmar Gille gallery, galerie Artici,
galerie ‘t Schakeltje, Lis Viv’Arte en galerie de Sijdelkamer.
De kaarten kosten € 59,50 per persoon en zijn alleen in de
voorverkoop tot en met 17 oktober verkrijgbaar bij het
Heusdens Buro voor Toerisme, restaurant Centraal en
galerie Adry en online via: www.wijnspijs.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
Heusdens Buro voor Toerisme.
telefoonnummer 0416 – 662100 of via de mail
info@hbtheusden.nl Zie ook www.hbtheusden.nl

Heemkunde, Ontdek het Sámen
Abdij Mariënkroon, zondagmiddag 6 oktober vanaf
13.30 uur
De doelgroep
Het programma is zo in elkaar gestoken, dat kinderen in de
leeftijd van 6 tot 13 jaar er een mooie middag aan kunnen
beleven, door lekker actief bezig te zijn, maar wel
vergezeld door ouderen, die het zelf allemaal hebben
meegemaakt.
Het programma
De Educatie Commissie heeft vijf hoofdgroepen bepaald en
in elke hoofdgroep drie heemkunde thema’s
ondergebracht.
Gebouwen, vroeger en nu (gebouwen)
Bij elkaar zoeken van foto's van beeldbepalende objecten
per dorp.
Ons Heem / Kasteel Onsenoort (gebouwen)
Uitleg over Kasteel Onsenoort: vroegere functie en waarom
hier a h v een foto zoektocht.
Straten en wijken (gebouwen)
Zoek met foto's en oude kaarten uit waarom straten een
bepaalde naam gekregen hebben.
Archeologische vondsten (afbeeldingen)
Bezoek aan de Plekhoek en zelf aan de slag met de
scherven.
Grottekening (afbeeldingen)
Maak zelf een grottekening, die over 5.000 jaar ontdekt
wordt.
Toren schilderen (afbeeldingen)
Als een echte schilder in 30 min een schets / schilderij
maken van de toren
Archeologie ( technieken)
Gebruik maken van een metaaldetector om munten te
zoeken (echte en snoep).

Streekarchief op
zaterdag open
De openingstijden van het
Streekarchief zijn vanaf 1
september verruimd. Van maandag
tot en met donderdag is de
studiezaal open van 9 tot 17 uur en
iedere derde zaterdag van de
maand ook van 9 tot 16 uur.

Boerenleven (mensen)
Beleef het (kneuter)boerenleven van vroeger met Marie
van de Middelhaai.
Natuurlijk speelgoed (mensen)
Maak speelgoed van wat je in de natuur aantreft, zoals
eikels, kastanjes, elzenproppen, vlierhout.
In het bos (mensen)
Voer opdrachten uit tijdens een puzzeltocht in het bos.
Taalgebruik (mensen)
Probeer de betekenis te vinden van oude woorden,
spreekwoorden, spreuken en dialect.
Genealogie en Familiewapens (mensen)
Genealogisch 'onderzoek' van de eigen familie; begin
vandaag met het opzetten van de familiestamboom en
ontwerp je eigen familiewapen.
Kerken en kapellen (mensen)
Ontdek wat gelovige mensen vroeger thuis deden bij
gevaar, ziekte, een feest, enz.
Wichelroede lopen (technieken)
Uitleg over wat een wichelroedeloper kan bijdragen aan
heemkunde; ontdek zelf of en hoe het werkt.
Duiken (technieken)
We gaan niet het water in, maar ontdekken wel hoe het
voelt als je vingers je ogen zijn.
Wegen en meten (technieken)
Ontdek hoe vroeger iets gemeten of gewogen werd en
probeer zelf bv te wegen met een bascule.
De deelnemers, dus jeugd en ouderen samen, worden
ingedeeld in groepen. Elke groep krijgt één activiteit uit
iedere hoofdgroep uit te voeren in blokken van 30 minuten.
Je bent dus alvast 2,5 uur bezig.
Daarnaast krijgt iedere jeugdige deelnemer de kans om
met de metaaldetector te zoeken en prachtige munten te
vinden. Die mogen nog meegenomen worden ook!
Inschrijven / aanmelden
Inschrijven kan door een berichtje te sturen aan
educatie@hkkonsenoort.nl
en daarin te vermelden de namen van de deelnemers en
de leeftijd(en) van de deelnemende jeugdige(n). De
organisatie gaat ervan uit, dat we dan vervolgens ook via
e-mail kunnen communiceren, mocht dat nodig zijn. Bellen
kan natuurlijk ook naar een van de leden van de Educatie
Commissie.
Johan van de Ossenblok
073 5114784
John Schellekens
06 52346376
Adrie Verboord
06 57324970
Marianne Janssen – v.d. Ven
073 51148
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