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Beste lezers,

Colofon

De afgelopen maand is er veel activiteit geweest binnen onze vereniging. De excursie naar
Geertruidenberg, voor de jeugd ”Heemkunde, ontdek het samen” en de lezing ”Stalen
Zenuwen” die twee keer een volle zaal trok met in totaal ruim tweehonderd bezoekers.
Ook de komende maand hebben we weer een lezing op het programma staan en wel over
de Eerste Wereldoorlog. Verder de presentatie van het boek ”De postgeschiedenis van
Drunen”. We blijven aan de weg timmeren. Veel leesplezier van

Jaargang: 34
oktober 2013

De Redactie

Uitgave:
Heemkundekring Onsenoort
www.hkkonsenoort.nl

Heemkunde Speurtocht

Secretariaat:
Grotestraat 103
5151 JD Drunen
tel: 0416-320995.
bestuur@hkkonsenoort.nl
Bank:
Rabobank
NL 19 RABO 0136504418
t.n.v. HKK Onsenoort
Redactie:
Kees van den Oord
Tel: 073-5130407
Toon Groot
Tel: 0416-375835

Met het instellen van de Educatie Commissie heeft het bestuur een aanzet willen geven tot
activiteiten die de jeugd op een speelse manier kennis laten maken met heemkunde.
Elders in dit Plekbord staat een terugblik op ”Heemkunde, Ontdek het Sámen”, maar op 26
oktober gaat een nieuwe activiteit in première, de Heemkunde Speurtocht. Het initiatief
hiervoor en ook de hele uitwerking ervan komen van Martijn van de Wiel, een enthousiast
lid van onze Archeologische Werkgroep. Geen wonder dus dat alle overige leden van de
AW die middag worden ingezet om van de Heemkunde Speurtocht een succes te maken.
De scouts van Garcia Moreno uit Nieuwkuijk zijn de eerste deelnemers aan deze nieuwe
activiteit. Zo‟n speurtocht op het terrein van Abdij Mariënkroon past niet alleen prima in hun
jaarplan, maar zij zijn ook bereid om samen met Martijn en zijn groep de middag te
evalueren om zodoende met hun op- en aanmerkingen de Heemkunde Speurtocht verder
te vervolmaken. Het is ook de bedoeling om deze activiteit vaak te herhalen, zodat veel
jeugdigen een beetje een idee krijgen van wat heemkunde allemaal inhoudt. Veel succes
Martijn!
Adrie Verboord, de „praatpaal‟ van Martijn.
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Het was super leuk. Waarom? Het was leuk en het was een speelse manier om meer te
weten te komen over je omgeving. Het was niet moeilijk om te begrijpen.
Het was allemaal op jouw niveau en het werd verwerkt in spelletjes.

Kopij volgende Plekbord
inleveren vóór: 15 nov.
In dit nummer o.a.:
Lezing Eerste Wereldoorlog.
Postgeschiedenis Drunen
Joodse onderduikers.
Wie, wat, waar?
Op Plekbord-digitaal:
foto‟s van de excursie naar
Geertruidenberg en van
”Heemkunde, ontdek het
Sámen”.

We kregen een leuk e-mail bericht van een jeugdige bezoekster van “Heemkunde, Ontdek
het Sámen” op 6 oktober j.l. Die willen we u niet onthouden.

Liefs van Nikki, kleindochter van Jan Beekmans.
Ik hoop tot de volgende keer!!

De postgeschiedenis van Drunen
Op 5 november a.s. zal aan burgemeester Jan Hamming
het eerste exemplaar van het boek ”De postgeschiedenis
van Drunen. In 350 jaar van voetbode naar facebook.”
worden aangeboden. Het boek is geschreven door Bart
Beaard.
e
Vanaf het einde van de 17 eeuw heeft Drunen met een
verwisselkantoor een belangrijke rol gespeeld in de
postverbindingen vanaf de Republiek der Vereenigde
Nederlanden naar het Prinsbisdom Luik en verder naar het
zuiden. Naar dit verwisselkantoor kwamen postiljons en
voetboden en verwisselden er hun post. Dit heeft voor
Drunen geduurd tot 1807 en is toen opgeheven vanwege
de grote problemen met de bereikbaarheid door de
wateroverlast van de Baardwijkse Overlaat. In het boek
staan de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de
geschiedenis van dit verwisselkantoor.
Ook gaat de aandacht uit naar de postkantoren,
brievengaarders en kantoorhouders, telefoon en telegraaf,
telefonistes, postbodes, postfamilies, overvallen, post en
spoor, enz.. Allemaal interessante onderwerpen.
Opgenomen is ook een compleet overzicht van de
afstempeling van poststempels, vele afdrukken van oude
poststukken en informatie over ansichtkaarten in Drunen.
Afgesloten wordt met de hoofdstukken ”Van Staatsbedrijf
PTT naar KPN, PostNL en ING” en ”Sociale media”. Het
boek telt 84 pagina‟s in kleur, kost €12,50 en is te bestellen
via het mailadres bestuur@hkkonsenoort.nl , via de
website www.hkkonsenoort.nl, telefonisch 0416-320995
of op het adres Grotestraat 103 te Drunen.

In de betalingswijze van de incassoleden verandert voor
deze leden niets en zal de contributie, die voor 2014 €21,blijft, begin januari worden geïncasseerd.
De acceptgiroleden zullen de acceptgirokaart niet meer
ontvangen, omdat de kosten hiervan wel erg hoog
geworden zijn. Zij zullen eind december, samen met ”Met
Gansen Trou” en het Plekbord, een enveloppe krijgen met
daarin een brief. Op één zijde van die brief is de factuur
voor de contributie afgedrukt, die voor 2014 €23,- blijft, met
het verzoek dit bedrag over te maken. Aan de andere zijde
is een formulier afgedrukt waarmee de acceptgiroleden de
mogelijkheid hebben om incassolid te worden, waarvoor
onze vereniging een sterke voorkeur heeft.

Lezing over de Eerste Wereldoorlog
Op 28 juli 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste
Wereldoorlog, in België veelal de ”Groote 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
”Met Gansen Trou” aan wijden.

De omslag van het boek Postgeschiedenis van Drunen

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 komst, opvang en huisvesting van grote aantallen
Belgische vluchtelingen, de Nederlandse neutraliteit en de
Spaanse Griep. Maar ook de omvangrijke smokkelhandel,
de distributie, de beroemde waterlinie, de dodendraad en
de enorme aantallen maatregelen van de overheid.
Kortom een lezing die u niet mag missen!
De lezing is toegankelijk voor iedereen die iets over deze
afschuwelijke oorlog wil weten. De toegangsprijs bedraagt
€3,- incl. een kop koffie of thee en de aanvangstijd is 19.30
uur. U dient zich wel vooraf aan te melden per mail
bestuur@hkkonsenoort.nl of telefonisch bij Henk de Wit
(0416-378375) of Bart Beaard (0416-320995).

Contributie 2014

Wie kent dit voorwerp?

Vanaf 1 januari a.s. zal i.v.m. de internationalisering van
het betalingsverkeer iedereen te maken krijgen met de
verandering van het eigen banknummer.
Voorbeeld: het huidige Rabobank-nummer van onze
vereniging (nu 136504418) wordt dan gewijzigd in:

Rinus Koster uit Drunen, vrijwilliger van het museum
Gouverneurshuis in Heusden, heeft de medewerking van
onze vereniging gevraagd bij het determineren van een
oud gebruiksvoorwerp dat hij in het depot van het museum
aantrof. Het is zorgvuldig en degelijk vervaardigd van
eikenhout, beslist niet voor eenmalig gebruik. De lengte is
35 cm en het bestaat uit een latje van 42 mm breed (10mm
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dik) en haaks daarop een van 22 mm breed (7 mm dik).
Over het ene latje kan een houten loper schuiven, die met
een boutje met een vleugelmoer op een bepaalde afstand
kan worden gefixeerd door het boutje door een van de
negen gaatjes te steken en de vleugelmoer aan te draaien.
De schroefdraad is aan twee zijden afgekant. In de loper
bevindt zich bovendien een sleufgat, zodat het ding op elke
willekeurige afstand traploos kan worden ingesteld.

”Bedankt voor de prachtige middag en graag tot volgend
jaar”. Dus 5 oktober 2014 alvast maar in de agenda zetten!
Namens de Educatie Commissie,
Adrie Verboord

De kinderen in actie tijdens het tekenen

De negen gaatjes aan de achterkant zijn versterkt met één
ingelaten koperen plaatje en ook de twee aanslagkanten
zijn met koperen plaatjes versterkt, evenals het sleufgat.
Het geheel maakt de indruk van een nauwkeurig in te
stellen mal voor afstanden bij seriewerk, maar het is ook
eventueel mogelijk iets licht vast te klemmen tussen de
twee aanslagkanten. Waarschijnlijk is het voor werk
gebruikt met relatief zacht materiaal, want gebruikskrassen
ontbreken.
Rinus Koster heeft al mensen uit verschillende branches
geraadpleegd: uit de boekbinderij, de sigarenindustrie, de
mandenmakerij en de schoenindustrie, maar zonder
resultaat. Zelf denkt hij bijvoorbeeld aan een mal voor het
afspelden van gordijnplooien.
Wie heeft zoiets ooit gezien?

Excursie naar Geertruidenberg
Een aantal leden is ook dit jaar weer op middagexcursie
geweest. Dit keer ging de trip naar Geertruidenberg, een
oud vestingstadje op de grens van de Bergse Maas en de
Amer. Ze konden genieten van een prachtige rondleiding
met een gids en een aantal van hen heeft ook de toren
beklommen.
Een soortgelijke activiteit komt elk jaar in het najaar weer
terug en wordt georganiseerd door Henk de Wit en Ans
Zeeuwen, die dit elk jaar uitstekend doen. Henk en Ans,
weer hartelijk bedankt voor dit leuke uitstapje.

Anton van der Lee 0416 532242, antonvdlee@hetnet.nl

”Heemkunde, Ontdek het Sámen” weer
succesvol verlopen
En weer was het een prachtige, aangename herfstdag op
zondag 6 oktober, de dag waarop de Educatie Commissie
de tweede editie van ”Heemkunde, Ontdek het Sámen”
aanbood.
Met een aanloop van 30 kinderen en een even groot aantal
(groot)ouders, was een duidelijke groei t.o.v. de eerste keer
vast te stellen. Het aanbod aan heemkundige thema‟s was
nog uitgebreider en de evaluatie zal wel leren of het
misschien zelfs niet iets té uitgebreid was. Maar het
enthousiasme was overal even groot. Maar ja, waar kun je
op een zonnige nazomerdag als een volleerd schilder een
prachtige historische toren schetsen (al waren er ook die
de voorkeur gaven aan een hartje schilderen of de brug
over de gracht), duiken simuleren, wichelroede lopen, de
herkomst van straatnamen achterhalen, met een
metaaldetector echte en snoepmunten zoeken, knutselen
met eikels en kastanjes en nog veel meer.
Waren onze bezoekers enthousiast, hetzelfde kan gezegd
worden van al onze leden van de heemkundekring
Onsenoort, die de posten bemensten. Mannen en vrouwen
waren gelijkelijk én talrijk aanwezig.
Een geslaagde middag dus voor iedereen en hoe kan die
beter afgesloten worden dan met het veelgehoorde

Prachtig monumenten in Geertruidenberg

Joodse onderduikers in de Badhuisstraat
in Drunen
Onder deze titel staat in het oktobernummer van ”Met
Gansen Trou” een interessant artikel over een Joods gezin
dat in de oorlogsperiode was ondergedoken bij de familie
Olieslagers, wonende aan de Badhuisstraat 3 (nu
Lipsstraat 11).
Het artikel is geschreven door Henk de Wit, die toen bij zijn
ouders schuin tegenover het onderduikadres woonde.
Nooit eerder is er over dit onderwerp gepubliceerd.
Het echtpaar ”De Bruin”, de werkelijke naam was
Clarenburg, heeft met dochter Mariëtte vanaf begin 1942

tot de bevrijding in november 1944 op dit adres
ondergedoken gezeten.
De voedselvoorziening werd in die periode steeds geregeld
door het echtpaar Jan en Tonia van Bladel. Na de
bevrijding heeft het gezin nog in Drunen gewoond tot de
bevrijding van Nederland op 4 mei 1945 en is daarna
teruggegaan naar haar woonhuis in Utrecht.
Wij hebben contact met de Israëlische Ambassade over de
aanvrage van een Yad Vashem onderscheiding. Deze
onderscheiding is voor personen die tijdens de Tweede
Wereldoorlog een of meer Joodse burgers voor deportatie
door de nazi‟s hebben behoed, bijvoorbeeld door hen bij
zich thuis te laten onderduiken. De onderscheiding wordt
nog steeds, ook postuum, uitgereikt.
Extra exemplaren van het themanummer kosten €3,- per
stuk en zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.

De stok van opoe

Ik heb al jaren een foto in mijn bezit van mijn opoe, met
stok. Tegenwoordig noemen ze die oma. Ze woonde bij
ons in en ze paste heel erg goed op haar kleinkinderen. Als
we buiten aan het spelen waren en we wilden de straat op,
dan pakte ze de stok, sloeg deze met de krul zachtjes om
onze nek en trok ons zo weer de dam op. Nu wil het geval
dat ik onlangs werd aangesproken door de in Elshout
wonende Bertus van Logten. Die vertelde me, dat hij iets
voor me had. ”Unne stok van jullie opoe” zo wist hij te
vertellen. Hij had hem gekregen van zijn zwager Frans,
mijn oom. En die gebruikte hem vroeger bij voordrachtjes
van de boerenkapel ”Boem Boem d‟n Bér is Los“. Frans
had hem blijkbaar meegekregen na het overlijden van
opoe. De stok is na 47 jaar weer terug waar hij ooit was en
hangt nu te pronken in ons tuinhuisje.
Toon Groot, Elshout
Hebt u ook een leuk verhaal, een herinnering of een
anekdote, laat het ons weten.

Stichting Honsoirde
Met onze zustervereniging Stichting Honsoirde, die zich
vooral bezighoudt met Culturele Activiteiten, hebben wij
afgesproken dat we in ons Plekbord hun activiteiten zullen
vermelden. Daarom vindt u in dit Plekbord het
'Jaarprogramma 2013/2014' bijgesloten

Verzameling bidprentjes
Onze heemkundekring heeft in de afgelopen tijden een
groot aantal bidprentjes geschonken gekregen, waaronder
de grote collectie van mevr. A. Verdiesen uit Drunen. Veel
ervan lag hier en daar nog in archieven te wachten tot er
iets mee zou gaan gebeuren. De laatste maanden is mevr.
Nel van Bladel bezig geweest om volgens een bepaalde
structuur alle bidprentjes te benoemen en opnieuw te
verpakken. Het waren er meer dan 3700. Nu is alles klaar
en staat het op onze website weergegeven. Onze
webmaster heeft de structuur bewerkt in een alfabetische
volgorde, zodat het voor belangstellenden makkelijk
zoeken is. Mocht er belangstelling zijn om een kopie van
een van deze bidprentjes te ontvangen, dan kan dat. Even
een mail en/of bericht naar de administratie van
heemkundekring Onsenoort en u krijgt het toegezonden.

“Heemkunde ontdek je Sámen”

Foto’s
Pieter van Eggelen &
Andre Janssen

Excursie Geertruidenberg

Foto’s:
Andre Janssen

