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Informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort 

 

Beste lezers, 
 
We hebben de Open Monumentendagen achter de rug en die waren o.a. door het mooie 
weer een succes. De boekpresentatievan het dubbelnummer was ook een succes. Ruim 
90 bezoekers kwamen op de lezing van de Eerste Wereldoorlog af. De komende maanden 
staat er weer wat op stapel zoals een bijzonder project over beeldhouwer Hendrik van der 
Geld, de expositie in Nieuwkuijk en de middagexcursie naar Veghel. Veel leesplezier. 
 
De redactie 
 

 

Najaarsexcursie 
 

De najaarsexcursie wordt dit jaar gehouden op zaterdagmiddag 18 oktober en dan zijn we 
te gast bij Erik Tausch in Veghel. Erik is voor gemeente Veghel projectleider van het daar 
gerealiseerde  centrum voor kunst, ambacht, educatie, ontspanning en commercie en waar 
foodworld in voorbereiding is. 
In 1918 vestigde zich de C.H.V. in Veghel aan de Noordkade, een terrein aan de 
binnenhaven met een grootte van 6 ha. Na bijna 100 jaar werden in 2010 de productie en 
opslag van mengvoeder, graan en kunstmest gestopt en op dit complex is dat centrum 
gerealiseerd. Het is zeer interessant om te zien hoe met het ondernemerschap van 
Veghelse bedrijven en de medewerking van gemeente Veghel hier met industrieel erfgoed 
en een Rijksmonument is omgegaan. In de grote fabriekshallen zijn betonnen kolommen, 
ventilatoren, kraanbanen en zakkenvulinstallaties nog zichtbaar. In die hallen zijn ruimtes 
ingericht voor educatie, kunst, film, horeca etc.. Ook is er Museum SIEMei gevestigd, een 
museum voor Industrie en Ambacht uit de Meijerij.    
 
Het programma voor die middag is als volgt: 
Om 13.00 uur vertrekken we bij Abdij Marienkroon en als we dan in Veghel bij Noordkade 
aangekomen zijn, worden we ontvangen door Erik. In het restaurant zullen we eerst 
koffie/thee drinken met een CeHaVee-koek (geen veevoederkoek!) en dan zal hij zijn 
verhaal houden over de realisatie van dit centrum. Aansluitend maken we er een 
rondwandeling (is gedeeltelijk traplopen!) en komen we zelfs op het 30 meter hoge 
dakterras op de silo‟s. Daarna gaan we naar het museum SIEMei waar een schat aan 
voorwerpen te zien is. De voorwerpen geven een beeld van de ontwikkelingen van 
technieken. Afsluitend zullen we in het restaurant nog een consumptie nuttigen.   

 
De excursie kost € 7,50 p.p. en u moet zich opgeven bij Ans Zeeuwen, telefonisch (073-
5211235) of per mail (anszeeuwen@ziggo.nl). U moet dan het aantal personen opgeven, 
of u al of niet zelf kunt rijden en hoeveel personen u mee kunt nemen. De meerijders 
betalen elk €3,- aan de chauffeur. 
In verband met de reservering van de gidsen in het museum en het bestellen van de 
koeken s.v.p. opgeven vóór 12 oktober. 
 

 

PPlleekkbboorrdd  
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Column 
 
Indian Summer 

 
Op de dag, dat ik mij aan het 
schrijven van deze column heb 
gezet, is het fraaie nazomerweer 
elke dag nog mooier aan het 
worden. Toch wil ik deze column 
wijden aan het begrip Indian Summer. Het is de periode in 
vooral de maand oktober, waarbij we nog mooie zonnige 
dagen kunnen hebben. Dagen, waarop de zon een 
fascinerend spel speelt met de pracht van de bomen in hun 
kleurrijke herfsttooi. Vanuit mijn tijd in Amerika weet ik, dat 
vooral de noordelijke staten zoals o.a. Vermont, Maine , 
Rhode Island en New England bekend staan om hun 
Indian Summer. Voor menig collega daar was het een 
„must‟ om in de herfst een paar dagen in deze staten door 
te brengen. 
 
Maar waarom er dan al in september een column aan 
gewijd? Wel, omdat de natuur dit jaar in alles drie weken 
voorloopt. Grote kans dan ook, dat de Indian Summer ook 
wat vroeger begint dan andere jaren. 
 
Ook hier, in ons eigen heemgebied, kunnen we volop 
genieten van het kleuren van het blad. Denk bv eens aan 
het park rond Kasteel d‟Oultremont, het vroegere Land van 
Ooit, met een keur aan majestueuze, vaak eeuwenoude 
bomen.    
En wat te denken van het terrein van de Abdij Mariënkroon. 
Gewoon op het terrein, waar onze vereniging al zo lang 
haar thuisbasis heeft, staan zoveel bomen van een 
ongelooflijke pracht, zo indrukwekkend te zijn, dat je er stil 
van wordt. Misschien goed om onder de aandacht te 
brengen, dat je gewoon op het terrein mag rondlopen en dit 
moois mag bekijken. De mensen van Focolare vinden het 
prettig en stimuleren het ook, dat de mensen uit de 
omgeving zich vrij voelen om hier een kijkje te nemen. 
 
Zomaar twee parken in ons heemgebied, waar je de pracht 
van machtige, eeuwenoude natuur er zomaar bij krijgt. En 
natuurlijk zijn er nog veel meer van zulke mooie plaatsen. 
De mens in zijn natuurlijke omgeving, dat is toch ook 
heemkunde?  
 
Het roept ook de vraag op, wat een kasteel is zonder 
kasteeltuin of een abdij zonder een abdijpark erbij? Ze 
versterken elkaar en in hun gezamenlijke grootheid staan 
ze daar te wachten, tot wij ervan komen genieten. Wat zou 
het prettig zijn, wanneer het park rond het Kasteel 
d‟Oultremont door de Gemeente Heusden permanent 
opengesteld zou worden om alle inwoners van dit moois te 
kunnen laten genieten. Maar dan moet het er natuurlijk wel 
veilig zijn om rond te wandelen en dat vraagt erom, dat 
enig onderhoud aan het park uitgevoerd blijft worden. Zoals 
gezegd ligt er gelukkig geen beperking op het wandelen 
door het park rond de Abdij. 
 
Ik hoop van harte, dat je bij het lezen van deze column kunt 
zeggen, dat je al prachtige Indian Summer wandelingen 
gemaakt hebt. Zo niet, laat het dan een inspiratie zijn om 
alsnog de wandelschoenen aan te trekken en erop uit te 
gaan. Het kost niets en is letterlijk „te mooi om waar te zijn‟. 
 
Adrie 

 

 

Inleveren kopij vóór 
15 oktober a.s. 

 

 
 

Goei Botter 
 
„Goei Botter‟ bevat het persoonlijke levensverhaal van Mari 
van Hulten, destijds directeur van de boterfabriek in 
Drunen. Het verhaal ligt ingebed in een bredere context. 
Uitgebreid wordt ingegaan op het ontstaan van 
boerencoöperaties rond 1900, met als uitvloeisel de 
oprichting van de Boterij Drunen – Elshout en ook een 
boterfabriek in Elshout! De katholieke kerk speelt daarin 
een belangrijke rol, zowel waar het belang betreft van de 
boeren als wel in het persoonlijk leven van de mensen, in 
het bijzonder van Mari van Hulten.  
In besturen van Drunense verenigingen als het Patronaat, 
het Wit-Gele Kruis, de Armenzorg en de Gezinszorg was 
Mari jarenlang vertegenwoordigd als secretaris en/of 
penningmeester. Als waardering voor zijn maatschappelijke 
inzet ontving hij zowel een Koninklijke als een Kerkelijke 
onderscheiding. Al deze onderwerpen komen in het rijk 
geïllustreerde en 168 pagina‟s tellende boek aan de orde.  
 
Het boek verschijnt begin november 2014 en tot die tijd 
kunt u intekenen voor de gunstige prijs van € 14.75. (excl. 
verzendkosten).  Intekenen kan via het formulier op 
bijgesloten flyer of u kunt een e-mail sturen aan 
info@boterfabriekdrunen.nl.  Meer informatie over het 
boek vindt u op de website: www.boterfabriekdrunen.nl 

en ook daar treft u een intekenformulier aan.  

 

 

mailto:info@boterfabriekdrunen.nl.
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In Memoriam Mari van Kessel 
 

*Drunen, 12.05.1929  †Waalwijk, 22.08.2014 

 
Mari was vele jaren lid van onze vereniging en had een 
grote kennis van de historie en de inwoners van Drunen en 
Elshout. Toen Mari in 1990 pensioneerde, kreeg hij veel 
meer tijd voor zijn hobby genealogie en begon in het 
archief van Drunen en Elshout, dat toen nog in het 
Streekarchief Oisterwijk was, de gegevens te verzamelen 
van alle oud-inwoners en sloeg deze op in het 
genealogisch computerprogramma Brother‟s Keeper. Na 
de gemeentelijke herindeling in 1997 verhuisde dit archief 
naar het Streekarchief in Heusden en ging Mari zijn 
werkgebied uitbreiden naar de gehele gemeente Heusden. 
Gegevens over de laatste generaties van Heusdense oud-
inwoners kreeg hij door zijn vele bezoeken, interviews, 
krantenberichten en telefoongesprekken. Uiteindelijk heeft 
hij de genealogische gegevens van meer dan 100.000 
bewoners over de periode 1750-1950 op de juiste plaats 
kunnen zetten. Vele inwoners hebben in de loop der jaren 
van zijn gegevens gebruik kunnen maken.   

 

 
Mari achter zij computer 

 
Restauratie Drunense Molen  

 
In het vorige Plekbord vermeldden we over de plannen om 
de “Hertogin van Brabant 1838” in het komende jaar te 
gaan restaureren. De daad is bij het woord gevoegd. Op 
woensdag 27 augustus verscheen er een grote 
kraanwagen om de kap van de molen te verwijderen en op 
te slaan op een terrein naast de molen waar deze verder 
wordt gerestaureerd. Van de kap zijn inmiddels de 
restanten van de wieken verwijderd en in de komende 
weken zal de molenbouwer beginnen met het inbrengen 
van nieuwe eikenhouten draagbalken. De romp van de 
molen staat nu ook in de steigers, zodat de voegen 

uitgeslepen en opnieuw gevoegd kunnen worden en de 
buitenmantel weer waterdicht wordt.  
In de komende winter, wanneer de restauratie wat verder 
is, en er meer duidelijkheid is over de restauratie van het 
maalgedeelte, willen we een lezing houden in het 
Partycentrum De Korenmolen over de historie van deze 
molen en over de restauratie. 
 

 
 

Expositie Nieuwkuijk 
 

Op 28 en 29 november zal in het Patronaat van Nieuwkuijk  
„Expositie Nieuwkuijk‟ gehouden worden over de 
“Dijkdoorbraak Nieuwkuijk 1880‟ en over de De SPAR- 
groothandel “Van Mol-Pauwels”. Een werkgroep is druk 
doende met de voorbereiding ervan en in het volgende 
Plekbord  zal er meer informatie komen over het 
programma.  
 

 

Postgeschiedenis 
 
Vorig jaar heeft  Bart Beaard de publicatie “De 
postgeschiedenis van Drunen “ uitgegeven. Momenteel 
werkt hij aan publicaties over de postgeschiedenis van 
Haarsteeg, Vlijmen, Nieuwkuijk, Elshout, Herpt en 
Heusden. “De postgeschiedenis van Haarsteeg” is 
inmiddels klaar en zal in het volgende Met Gansen Trou 
geplaatst worden. Voor de andere kernen is alle informatie 
nog welkom en u kunt dit aanleveren via het secretariaat.  

 

 

 



Rondleiding ‘Tandemclub Vught’ 
 
Voor mensen die slechtziend of zelfs blind zijn, behoort 
fietsen vaak niet tot de normaalste zaak van de wereld. 
Tandemclub Vught brengt daar verandering in en deze club 
maakt namelijk gebruik van tandems zodat ook deze 
mensen, samen met hun begeleiders, fijn kunnen fietsen. 
En op 23 augustus kwam deze tandemclub, uiteraard per 
tandem, naar Mariënkroon voor een wel heel bijzondere 
rondleiding. In de voormalige kloosterschool werden onze 
gasten ontvangen en hartelijk welkom geheten door onze 
voorzitter, Adrie Verboord. Na de koffie met koek werden 
de armen in elkaar gehaakt en kon de rondleiding 
beginnen. Johan van den Ossenblok en Adrie namen ieder 
een groep mee door de Abdij waar ze in geuren en kleuren 
vertelden over de rijke geschiedenis van Onsenoort. Ikzelf 
nam de Plekhoek voor mijn rekening en had deze zodanig 
ingericht dat ieder groepje samen met hun begeleiders 
zonder problemen rondom een tafel kon staan. Op deze 
tafels lagen verschillende archeologische vondsten zoals, 
botten, metalen voorwerpen, aardewerkscherven en 
gerestaureerd aardewerk. Het was de bedoeling dat onze 
gasten deze vondsten allemaal mochten aanraken. Mij viel 
op dat deze mensen al heel snel een gedetailleerde 
beschrijving gaven van wat ze vast hadden, ze zagen met 
hun handen wat het was. En dat zorgde ook meteen voor 
de link naar ons grachtvondstenproject, waarbij onze 
duikers in de gracht afdaalden en ook op de tast moesten 
“zien” wat ze in het pikkedonker op de bodem aantroffen. 
Wie kent niet dat verhaal over die befaamde “Duitse 
varkenskop”? Onze gasten vonden het heel bijzonder, want 
spullen vasthouden die regelrecht uit de middeleeuwen 
komen, is ook niet niks. En daar dit de eerste keer was dat 
wij aan slechtziende en blinde mensen (tegenwoordig heet 
dat „visueel gehandicapt‟) een rondleiding gaven, was dit 
ook voor ons, als zijnde rondleider, een bijzondere 
ervaring.  
 
Martijn van de Wiel 
 

 

 
 
Herinnering aan Hendrik van der Geld 

 

Op zaterdag 8 november a.s. 
is het precies 100 jaar 
geleden dat de in Elshout in 
1838 geboren kunstenaar 
Hendrik van der Geld in ‟s-
Hertogenbosch is overleden. 
Hij was een bekend 
beeldhouwer van religieuze 
werken en maakte in zijn 
atelier de gehele inrichting 
voor de Elshoutse kerk; 
hoofdaltaar, zijaltaren, 
kruisweg, biechtstoelen etc. 
Ook maakte hij kunstwerken 
voor de vele neogotische kerken die eind 19

e
 en begin 20

e
 

eeuw gebouwd zijn. Voor de Bossche St. Jan maakte hij 
enkele altaren, een 100-tal beelden en deed hij veel 
restauratiewerk in zijn atelier aan De Oude Dieze waar 25-
30 mensen werkten.    
Onze vereniging organiseert op die avond een bijzondere 
herdenkingsbijeenkomst in de Elshoutse kerk. Toon Groot  
zal in enkele lezingen, met een diapresentatie op groot 
scherm, vertellen over deze kunstenaar; zijn leven, zijn 
werk en zijn werk voor Elshout. Ook zal Toon vertellen over 
andere kunstwerken in deze kerk. De bijeenkomst zal 
worden ingeleid en gesloten door pastoor D. Hedebouw. 
Een muzikale omlijsting wordt gegeven door o.a.fanfare 
„Eendracht Maakt Macht‟ en het zangkoor Confetti 
Marcanto.  De bijeenkomst begint om half negen en zal ca. 
twee uren duren. De kosten voor deze bijeenkomst zijn €3,- 
p.p. en u moet zich vooraf aanmelden. Dit kan telefonisch 
bij Toon Groot (0416-37585) of groot.r@home.nl,  

bij het secretariaat (0416-320995) of per mail 
bestuur@hkkonsenoort.nl.   

 

 
Het interieur van St. Jan Evangelist te Elshout 

Hendrik 

vd Geld 
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