Plekbord
Informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort

Beste lezers
e

Colofon
Jaargang: 35
Januari 2014
Uitgave:
Heemkundekring Onsenoort
www.hkkonsenoort.nl

Voor u ligt het 1 nummer van het ” Plekbord” en “Met
Ganse Trou” in een frisse Van Gerwen groene kleur. We
hebben dit jaar gekozen voor de groene kleur die hoort
bij de 24-jarige kersverse wereldkampioen darts Michael
van Gerwen. Op vrijdag 3 januari 2014 kreeg Mighty Mike
in Vlijmen een boom die in het WK-bos komt te staan.
Het komend jaar wil de Heemkundekring Onsenoort weer veel activiteiten gaan ontplooien.
Te beginnen met een tweetal lezingen in januari en maart. Maar ook op de jaarvergadering
op 17 februari hopen we velen van u te mogen begroeten, zodat we u van al onze plannen
goed op de hoogte kunnen brengen. Verder in dit blad weer de nodige informatie over
onze vereniging, ons heem en andere activiteiten wat ons bezig houdt.
De redactie

Secretariaat:
Grotestraat 103
5151 JD Drunen
tel: 0416-320995.
bestuur@hkkonsenoort.nl
Bank:
Rabobank 13.65.04.418
ING 1574.394 t.n.v
Heemkundekring Onsenoort
Nieuwkuijk
Redactie:
Kees van den Oord
Tel: 073-5130407
Toon Groot
Tel: 0416-375835
Inleveradres kopij:
Redactie Plekbord
Heusdenseweg 1
5154EJ Elshout
Kopij via e-mail:
plekbord@hkkonsenoort.nl

Kopij volgende Plekbord
inleveren vóór: 10 februari

In dit nummer o.a.:
Lezingen
Bezoek eens een museum
Abdij Mariënkroon
Column; Adri
Reactie op: Wie,wat, waar

Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering 2014 zal worden gehouden op maandag 17 februari 2013
om 19.30 uur in de Conferentiezaal van Stichting Mariapoli Mariënkroon, Abdijlaan 8 te
Nieuwkuijk.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter.
2. Notulen van de Ledenvergadering op 18.2.2013
3. Jaaroverzicht 2013
4. Financieel verslag 2013
5. Begroting 2014
6. Verslag kascommissie 2013
7. Benoeming kascommissie 2014
8. Bestuursverkiezing
9. Activiteiten 2014
10. Rondvraag.
11. Sluiting van de vergadering.
Over het programma na de ledenvergadering staat elders in dit Plekbord onder het thema
„HUISVESTING‟ meer informatie. Sinds 15 januari staan het „Jaaroverzicht 2013‟ en de
notulen van de „Ledenvergadering 2013‟ op onze website.

Column

Inbinden van Met Gansen Trou

De gaande en de komende
man

Een adres om uw jaargangen Met Gansen Trou in te laten
binden: Wijnand Broeders, Grotestraat 87 te Drunen, tel.
0416-74222.

Ieder bedrijf, iedere vereniging,
iedere sportclub, kortom, iedere
vorm van organisatie heeft er
regelmatig mee te maken. Een vertrouwd gezicht verdwijnt
en een nieuw gezicht neemt de taken over. De een gaat,
de ander komt. Zo ging dat vroeger, zo gaat dat vandaag
de dag en zo zal het in de toekomst altijd gaan.
Bij zulke momenten wordt bijna altijd ook teruggekeken op
de bijdrage, die de gaande man (maar natuurlijk geldt dit
evenzeer voor de gaande en komende vrouw), heeft
geleverd en worden ook meteen maar de verwachtingen
uitgesproken, die men van de nieuwe man heeft. De ene
keer zit er weinig tijd tussen komen en gaan, een andere
keer zitten daar juist lange periodes tussen. Kijk naar onze
eigen Heemkundekring met voorzitters, die 23 en 12 jaar
op hun post zijn gebleven.
Maar laten we vooral ook kijken naar het grotere geheel
van onze HKK Onsenoort, naar de 67 jaren, waarin de
Paters van Onsenoort onafgebroken onze gastheren zijn
geweest. Gastheren, die de vereniging hebben opgericht.
Gastheren, die de vereniging altijd met raad en daad, met
financiële middelen en met persoonlijke inzet en
betrokkenheid vooruit geholpen hebben. Gastheren, die
ook nog vandaag en ook nog morgen onze vereniging heel
nabij zijn en in wie wij met Abt Hopstaken onze
Beschermheer zullen blijven behouden. Gastheren, die tot
in lengte van jaren mogen blijven rekenen op ons respect
en op onze dank voor alles, wat zij voor de HKK Onsenoort
betekend hebben. Groot respect en heel veel dank moge
hun deel zijn.
Per 1 januari 2014 zijn de Paters van Onsenoort definitief
de „gaande man‟ geworden. Het hele Mariënkroon complex
is nu overgedragen aan de Stichting Mariapoli
Mariënkroon, bij ons waarschijnlijk gemakkelijker te
refereren als „Focolare‟. De „komende man‟ is niet meer
„komend‟, maar is gearriveerd. Onze nieuwe gastheren, zijn
eigenlijk ook al niet zo nieuw meer, omdat de mensen van
Focolare inmiddels al lang vertrouwde gezichten voor velen
van ons zijn. Maar wel een gastheer, die met grote
regelmaat bevestigt, dat ook zij altijd een plaats voor de
HKK Onsenoort binnen de muren van Mariënkroon willen
blijven aanbieden. Wellicht op een andere plaats, wellicht
onder andere condities, zeker met andere betrokkenen en
leidinggevenden, maar vanuit het zelfde respect voor de
historische banden tussen de HKK Onsenoort en
Mariënkroon.
Met respect terugkijken en met vertrouwen vooruit kijken,
doet recht aan de inzet van alle betrokken partijen om de
banden tussen HKK Onsenoort en Mariënkroon nog vele
jaren onverbrekelijk te laten zijn.
Adrie

Vrijwilliger(ster)s gevraagd
Op deze oproep hebben veel meer vrijwilligers(sters) zich
aangemeld, dan dat we direct nodig hebben voor het
maandelijks vouwen van Plekbord, het insteken in Met
Gansen Trou en het adresseren. We zullen een selectie
maken voor een groepje van vier. Onze voorzitter zal de
anderen benaderen en overleggen of er mogelijk andere
werkzaamheden voor onze vereniging gedaan kunnen
worden, zoals het deelnemen in werkgroepen.

Reacties op de foto ‘Wie Wat Waar?’
Er is door een aantal mensen gereageerd op de foto in het
decembernummer. Tonnie Verkuil uit Elshout had zelfs een
kopie van de foto in haar bezit, met op de achterkant drie
namen. Ook Mari Wolfs uit Elshout wist wie het waren. De
leukste reactie kwam van Leo en Liza Pulles -Wolfs, oud
Elshoutenaren en thans wonend in Vlijmen Zie hieronder
hun verhaal:
Beste Redactie
Hier nog een reactie op de foto in Plekbord van 4 dames ;
eerder niet gereageerd omdat het onze mening was dat er
zoveel op gereageerd zou worden omdat deze dames erg
bekend waren in Elshout, vooral bij oudere mensen.
Het zijn de 4 gezusters Janssen, v.l.n.r. Jaan, Jans, Mina
en Pietje. Oorspronkelijk geen Elshoutenaren. De vader is
hier komen wonen met het gezin, moeder en 4 dochters .
Hij werkte aan de bouw van de kerk. Moeder was jarenlang
" baakster" en "aflegster" van overledenen. Zij zijn jong
gestorven.
De dochter Jaan is getrouwd en elders gaan wonen, de
anderen zijn vrijgezel gebleven. Dochter Pietje was
ziekelijk en lag veel te bed, ook zij is jong gestorven. De
andere vrouwen waren zeer sociaal en hebben veel
verstel- en breiwerk gedaan voor met name de broeders
en de patiënten van het gesticht voor zwakzinnigen in
Elshout.
Hoewel ze erg boosaardig keken, waren het buitengewoon
sociale vrouwen en zeer actief bezig voor de
gemeenschap. Zij hebben gewoond aan het einde van de
Kerkstraat (oostzijde) vlak voor de Schanswijk, aan een
klein doodlopend steegje, de zgn. Pijp, waarin 2 huizen
stonden, van hen en van Dorus Brok en zijn gezin.
Ongetwijfeld zijn er in Elshout nog meer mensen die deze
informatie kennen en misschien nog iets kunnen toevoegen
hieraan.
Vriendelijke groeten,
Leo en Liza Pulles-Wolfs .
Vlijmen. ( oud-Elshoutenaren)

vereniging en de bank ziet dit als sponsoring, waarvoor niet
meer perse een advertentie geplaatst moet worden.
Hierdoor een nieuwe advertentie op de achterpagina en
extra inkomsten voor onze vereniging.

Ingezonden
Hallo beste lezer,

Lezing ‘Stalen zenuwen’ van Toon Groot
Op 18 en 25 oktober hield Toon Groot zijn lezing over de
groep van 47 geallieerde militairen, die eind 1944 bijna vijf
weken in Drunen en Elshout was ondergedoken. Beide
avonden was de zaal van „Het Oude Tramstation‟ vol en
vanwege de grote belangstelling is besloten om op vrijdag
31 januari een derde lezing te houden. De lezing is voor
eenieder toegankelijk en de entree is €3,- p.p., incl.
koffie/thee bij binnenkomst. Opgeven kan weer telefonisch
bij Toon Groot (0416-375835) e-mailadres:
groot.r@home.nl of Bart Beaard (0416-320995)
e-mailadres; bestuur@hkkonsenoort.nl.

Wij (mijn broertje en ik) zijn naar de Heemkundemiddag
geweest van de heemkundekring te Nieuwkuijk. Het was
een gezellige middag. We kregen onder andere uitleg over:
wichelroedelopen, tekenen, metaaldetector en grottekenen.
We mochten deze dingen ook zelf doen. Maar voordat we
begonnen, moesten we even wachten, in die tijd mochten
we allemaal oude kinderspellen doen bijvoorbeeld Hink
Stap Sprong, tollen, stelt lopen en nog een paar dingen
meer. Mijn broertje vond de metaaldetector en het
wichelroede lopen het leukst. Ik vond het grottekenen het
leukst.
Ook moesten we oude gezegdes bij elkaar zoeken. Dat
was best lastig, maar leuk.
Je mag ook zelf groepjes maken, mijn broertje en ik waren
met onze tante(75 jaar) in een groepje. Onze tante genoot
er heel erg van. Want het was voor jong en oud!!
Wij hebben genoten. Als we volgend jaar weer kunnen,
doen we het zeker.
Het is echt leerzaam en interessant.
Groetjes
Corné(11 jaar) en Twan(8 jaar)

HVB – Historische Vereniging Brabant
Op 22 februari zal deze vereniging „s morgens haar
„Ledenvergadering 2014‟ houden op Abdij Mariënkroon en
zal deze vereniging bij ons te gast zijn. Na de lunch zal
voorzitter Adrie Verboord vertellen over onze vereniging en
aansluitend is er een wandeling in groepen over het
abdijterrein.
‟s Middags is er een programma met de volgende
lezingen;
Anton van der Lee vertelt over de geschiedenis van kasteel
Onsenoort, Abdij Mariënkroon en ons archeologisch project
„Grachtvondsten‟.
Aansluitend vertelt Henk Buijks van het BHIC te ‟s Bosch
over „De Maas; vriend en vijand‟.
Het middagprogramma is ook toegankelijk voor onze leden,
maar u dient zich vooraf aan te melden bij het secretariaat:
telefonisch (0416-320995) of per mail
bestuur@hkkonsenoort.nl.

Jaaroverzicht 2013
Vanaf 15 januari staat het „Jaaroverzicht 2013‟ op de
website www.hkkonsenoort.nl. Dit jaaroverzicht is
bedoeld om alle leden goed te informeren over alle
verenigingsactiviteiten in het afgelopen jaar. Bij het
secretariaat zijn gedrukte exemplaren verkrijgbaar.

Sponsoring Rabobank
Op de achterzijde van de omslag van Met Gansen Trou
staat nu een andere advertentie dan dat u vele jaren
gewend was. Rabobank, en daarvoor de Boerenleenbank,
adverteerden in ons blad vanaf 1964, dus 50 jaar!
Rabobank maakt jaarlijks een bedrag over aan onze

Lezing ‘Thuisslachten’ van Cees Janson
Op dinsdag 25 februari geeft Cees Janson zijn presentatie
o.a. over „Thuisslachten‟ in „Het Oude Tramstation‟ te
Elshout. De lezing begint om 20.00 uur en is voor eenieder
toegankelijk. De entree is €3,- p.p., incl. koffie/thee bij
binnenkomst. U dient zich vooraf aan te melden bij het
secretariaat: telefonisch (0416-32095) of per mail
bestuur@hkkonsenoort.nl.
Op deze avond zal Cees graag vertellen over zijn vele
huisslachtingen vroeger bij boeren in onze omgeving, over
zijn vak als ambachtelijke
slager, over zijn
bezoeken aan
veemarkten, over
vleeskeuringen en over
het maken van zijn
fameuze patés. Wellicht
vertelt hij ook over vet
spek, koaikes,
bloedworst, balkenbrij en
zult. Zeker zal hij enkele
gekruide uitspraken doen
en de aanwezigen in zijn
presentatie betrekken.
Toen Cees op 1 mei
2012 de deuren sloot van
zijn slagerij aan de
Vismarkt in Heusden,
verscheen over hem het
prachtige boekwerk: “Ik
denk in vlees. Portret van
een ambachtelijk slager”.

Bedevaart Drunen-Ulicoten
Als in Baarle-Nassau iets lang duurt, zegt men “‟t is een processie van Drunen
op Uilekoten”.
Vanaf 1821 tot begin jaren vijftig van de vorige eeuw gingen grote groepen
voor een 2-daagse bedevaart van Drunen naar Ulicoten. De deelnemers aan
de bedevaart waren in hoofdzaak boeren die de voorspraak van Bernardus
gingen inroepen tegen veeziekten. Bidprentjesverzamelaar Jan de Haan
kwam onlangs in het bezit van enkele bidprentjes met een verwijzing naar
deze processie.
Wie kan hem helpen met meer informatie over deze processie? Het
telefoonnummer van Jan: 0416-375073.

Abdij Mariënkroon
Het beheer van Abdij Mariënkroon door de Paters is per 1 januari beëindigd
en een door de Paters in het leven geroepen Stichting: S(tichting) A(bdij)
M(ariënkroon) (kortweg SAM genaamd) onder voorzitterschap van Pater Abt
Hopstaken gaat er mede voor zorgen, dat de Stichting Honsoirde en de
Heemkundekring Onsenoort hun activiteiten in de toekomst kunnen blijven
voortzetten.

Huisvesting
Al enige tijd is ons bestuur bezig met de
problematiek van de huisvesting voor
onze vereniging en graag zouden we naar
één ruimte willen, die geschikt is als;
heemkamer, verenigingsarchief,
werkplaats en depot voor de
archeologische werkgroep,
presentatieruimte o.a. bij rondleidingen
etc.. Bij voorkeur zouden we deze
huisvesting op het terrein van Abdij
Marienkroon realiseren en hierover
hebben we al geruime tijd contact met de
Stichting Mariapoli Mariënkroon. Onlangs
kregen we de toezegging om de
voormalige abdijgarage hiervoor te
bestemmen.
Over deze plannen zouden wij graag na
de pauze van de ledenvergadering de
aanwezigen willen informeren en met hen
hierover van gedachten willen wisselen.

Leo Hopstaken, die lange jaren vele hand- en spandiensten heeft verzorgd, is
per 1 januari 2014 met pensioen gegaan. Leo heeft destijds een grote
inspanning geleverd met de restauratie van de kasteeltoren, deed de horecaactiviteiten in de kelder en hielp ons bij lezingen, rondleidingen en exposities.
Vanaf 1 januari hebben wij op de abdij dan te maken met de Stichting
Mariapoli Marienkroon

Bezoek eens een museum
Het verhaal van Brabant
Op 18 januari j.l. is de laatste expositieruimte geopend in het
Noordbrabants Museum. De Wim van der Leegtezaal vertelt “Het Verhaal
van Brabant” met historische voorwerpen, kunstobjecten en audiovisuele
presentaties. Kerkelijk zilver, fraai bewerkt glas, wandtapijten,
beeldhouwkunst en schilderijen van Vincent van Gogh vertellen over hoogteen dieptepunten in het dagelijks leven van de bevolking in de voorbije zes
eeuwen.
Uniek in Nederland
Het Verhaal van Brabant verbindt verleden, heden en toekomst en maakt van
het Noordbrabants Museum de enige plek in Nederland waar bezoekers op
deze schaal belangrijke momenten uit de geschiedenis van Brabant
ontdekken. Er is voor iedereen, jong en oud, Brabander en niet-Brabander
wat te zien, te beluisteren en ook zelf te doen. Zo ontdekken bezoekers wat
het betekende om te leven in de middeleeuwen, de tijd van Jheronimus Bosch
of het snel industrialiserende platteland van de 19e eeuw. Ook de
Tachtigjarige Oorlog komt ruim aan bod.
Werken van Vincent van Gogh
Een absoluut hoogtepunt vormt de ruime selectie werken van Vincent van
Gogh. In deze nieuwe opstelling naast werken uit de eigen collectie, ook
bruiklenen van andere musea. Het gaat om werken uit zijn Brabantse periode
die het verhaal vertellen van de oorsprong van de kunstenaar en zijn grote
fascinatie voor het boerenleven.
Brabantse bedrijvigheid
Gezichtsbepalende Brabantse industrieën en bedrijven brengen de groei van
de provincie in de twintigste eeuw in beeld. De interactieve toekomstarena
daagt bezoekers uit het verhaal van de toekomst van Brabant aan te vullen
met hun mening over wat er komen gaat.
Aan de expositie heeft namens onze vereniging mevr. Sientje Buijs uit Herpt
meegewerkt. Zij sprak enkele teksten in, in haar Herpts dialect.
Bezoekadres: Verwersstraat 41 ’s-Hertogenbosch
www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/

