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Informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort 

 

Beste lezers, 
 
We naderen het einde van het jaar alweer, de herfst heeft duidelijk zijn intrede gedaan. 
 St-Nicolaas en gelukkig ook zijn Pieten zijn weer in het land. Voor onze heemkundekring 
is er dit jaar nog één activiteit en wat voor eentje. Een dubbelexpositie in het 
patronaatsgebouw in Nieuwkuijk en tevens ook een prachtige wandeling rondom de 
Nieuwkuijkse Wiel. 
 
De redactie 
 

 

Ledenwerfactie 2014 
 

„700 – Mooi, maar niet het einde‟, dat was de kop van het artikel over de ledenwerfactie 
van vorig jaar. We zijn de 700 inmiddels ruim gepasseerd!  En er komen nog een paar 
mooie activiteiten aan en activiteiten brengen nieuwe leden binnen. 
 

Nieuwe leden, van wie we regelmatig horen, dat ze pas een idee krijgen van wat de HKK 
Onsenoort allemaal doet, wanneer ze eenmaal lid zijn geworden. 
 
Naast de spontane aanmeldingen als gevolg van onze activiteiten, heeft ook de jaarlijkse 
ledenwerfactie altijd een goed resultaat opgeleverd. Geen reden dus om daarmee op te 
houden.   
 
In deze Plekbord zit een aanmeldingsformulier met een cadeaubon. De bedoeling van de 
ledenwerfactie is, dat jij als lid van de HKK Onsenoort, iemand het lidmaatschap voor 2015 
cadeau doet voor de som van € 21,00 in de verwachting, dat het nieuwe lid vanaf 2016 zelf 
het lidmaatschap gaat voortzetten. 
 
Levert het aanbrengen van een nieuw lid ook voor jou zelf nog iets op? Zeker wel. Jij krijgt 
van jouw HKK óf de DVD met 60 jaren Met Gansen Trou óf je krijgt het boek Ronduit 
Heusden van Kees van den Oord.  
  
Doe jij ook mee?  
 
Adrie Verboord 
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Column 
 
Spreken is zilver………. 
 

Op 5 oktober heeft voor de derde 
keer de activiteit „Heemkunde, 
ontdek het Sámen‟ plaats 
gevonden. Naar onze volle 
tevredenheid, gezien het aantal deelnemers, hun 
enthousiasme en de opnieuw sterk verbeterde organisatie 
ten opzichte van de jaren hiervoor. 
 
Naast twee nieuwe leden en een spontane 
geldinzamelingsactie door één van de deelnemende 
ouders, hebben twee jeugdige deelnemers zich bij ons 
gemeld, omdat zij hun spreekbeurt over heemkunde en 
onze heemkundekring willen houden. 
 
Dat bracht me op het idee om deze column te wijden aan 
het aloude spreekwoord „Spreken is zilver, maar zwijgen is 
goud’. Een spreekwoord, waarbij spontaan weer het beeld 
naar voren komt van de kinderen in de schoolbank, armen 
over elkaar en vinger tegen de mond. Inderdaad, zwijgen 
tot het absoluut grootste goed verheven! 
 
In de tijdsgeest van toen, mijn lagere school jaren in de 
jaren vijftig, was dat misschien niet eens zo vreemd. Het 
hoorde bij het voorbeeldige gedrag dat jongeren 
aangeleerd moest worden. Het spreekwoord als zodanig 
hoor ik nog maar zelden. Het nu gebruikte „tel eerst eens 
tot tien, voor je iets zegt‟ komt er echter dichtbij in de buurt 
en vaak is dat ook geen verkeerd advies. 
 
Het zal inmiddels wel duidelijk zijn, dat ik het spreekwoord 
van toen niet van harte onderschrijf. Sterker nog, ik 
onderschrijf het helemaal niet, een enkele uitzondering 
daargelaten. De ontwikkelingen in het onderwijs, die 
kinderen aansporen en helpen om te (leren) spréken, die 
omarm ik van harte. Leren om jezelf te presenteren, prima. 
Leren om niet bang te zijn om voor een groep te gaan 
staan, ook al zijn het klasgenoten, prima. Leren om vooraf 
na te denken over wat je wilt gaan zeggen, prima. Spreken 
om je enthousiasme te delen met anderen, prima. Een 
mening durven hebben en daarvoor uit te durven komen, 
prima, allemaal heel wat beter dan te zwijgen. Kring- of 
groepsgesprekken op maandagmorgen, presentaties 
maken en het voorbereiden en houden van een 
spreekbeurt zijn allemaal activiteiten, die de ontwikkeling 
van een kind bevorderen. 
Als een van onze educatie activiteiten dan inspireert om 
over heemkunde een spreekbeurt te houden, dan dragen 
we indirect ook bij aan deze ontwikkeling.  
 
Maar als het accent alléén op spreken wordt gelegd, dan 
schieten we naar mijn mening ook te kort. Dan hebben we 
wel iets gedaan aan „spreken‟ tegenover „zwijgen‟, maar 
dat is maar de halve oplossing. We maken pas echt 
stappen vooruit, wanneer we „spreken‟ zetten tegenover 
„luisteren‟. Iemand die wel praat, maar niet luistert, houdt 
op den duur weinig vrienden over. Of je denkt al gauw „laat 
hem maar l…..‟. Spreken en op tijd zwijgen om naar de 
ander te luisteren, dat lijkt me een echt goede combinatie. 
Spreken, zwijgen en luisteren, ze kunnen niet zonder 
elkaar. De ontwikkeling van het gebruik van 
spreekwoorden en gezegdes, hoort volop bij heemkunde. 
Laat ik daarom maar een variant introduceren: „Spreken is 
zilver, luisteren is goud‟. Wie weet vinden we het ooit terug 
middels heemkundig onderzoek. 
 
Waar het idee van een spreekbeurt al niet toe kan leiden.  
 
Adrie 

 

 

Restauratie Drunense Molen 
 

In de afgelopen maand is er een mooie vooruitgang 

geboekt met de restauratie.  
 
De steigers rondom 
de molenromp zijn 
verwijderd en op 
de foto zijn de 
herstelwerkzaamhe

den goed te zien. 
De zeventig 
centimeter dikke 
muur is gedeeltelijk 
uitgehakt en 

opnieuw 
gemetseld. Ook 

zijn de voegen 
uitgeslepen en 
vernieuwd. 
 
Inmiddels wordt er 
ook gewerkt aan de 

molenkap. Allereerst zijn de nieuwe houten delen, 
als spruiten, schoren en windpeluw aangevoerd. 
Deze delen zijn van de Afrikaanse houtsoort Bilinga 
of van de Europese Douglasspar. De molenbouwers 
hebben het dak en de dakbedekking van de 
molenkap verwijderd en nu worden houten delen 
vervangen door nieuwe.  

 
 

 
De molenkap wordt onderhanden genomen.  Foto R. Wouters 



 
 
Expositie Nieuwkuijk 28 en 29 november 
 
Op zaterdag 29 en zondag 30 november zal in het 
Patronaat van Nieuwkuijk de “Expositie Nieuwkuijk” 
gehouden worden met de onderwerpen “De Dijkdoorbraak 
bij  Nieuwkuijk in 1880” en “Spargroothandel Mol-Pauwels”. 
De tentoonstelling is op beide dagen geopend vanaf 10.30 
uur tot 17.00 uur. Het adres van het Patronaat is 

Nieuwkuijksestraat 106. 
 
Over de dijkdoorbraak verschijnt het boek “De ramp van 
Nieuwkuijk 1880” van Bert Meijs. Het boek, met een 
prachtige kleurenomslag,  telt 162 pagina‟s. De vormgeving 
van het boek is verzorgd door Paul Stamps. 
 

 
De omslag van het boek van Bert Meijs 

    
Over de Spargroothandel Mol-Pauwels  gaat een ander 
boekwerk; “In ‟t Land van Belofte” van Bart Beaard. Het 
boek heeft 108 pagina‟s, in kleur, formaat A4 en heeft ook 
een prachtige kleurenomslag. 
 
De boeken zijn tijdens de expositie te koop voor €15,- per 
stuk en €25,- voor beide boeken. Nadien zijn de boeken te 
koop bij de boekhandels Bruna in Vlijmen en Sikkers te 
Drunen, bij het secretariaat van onze vereniging of via de 
webwinkel www.hkkonsenoort.nl. In Nieuwkuijk zijn de 

boeken te koop bij Bert Meijs, De Kooikampen 5, tel. 073-
5114682. 
 

 
De omslag van het boek van Bart Beaard 

 

Op beide middagen zijn er om 13.30 uur wandelingen naar 
de Nieuwkuijkse wiel met de natuurgidsen Bert van  
Opzeeland en Peter van der Velden. U kunt zich voor de 
wandeling opgeven bij de ingang van het Patronaat. 
 
De toegang tot de expositie bedraagt € 3,- per persoon, 
incl. een kop koffie of thee. De deelname aan de wandeling 
is gratis. 
 
De expositie en de boekuitgiften zijn mogelijk gemaakt door 
financiële bijdragen van; Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Stichting Abdij Mariënkroon, SPAR-Waalwijk, 
Installatiebedrijf P. de Bonth - Nieuwkuijk, familie Van der 
Heijden en familie Van Mol.  
 
 
 

 
 

http://www.hkkonsenoort.nl/


De “Erfenis van Hendrik” werd een bijzondere 
culturele avond 
 
Zaterdag 8 november, 20.00 uur. De kerk St. Jan Evangelist in Elshout  
loopt langzaam vol. Onze heemkundekring houdt hier deze avond een 
lezing over beeldhouwer Hendrik van der Geld, die juist deze dag 
honderd jaar geleden was gestorven. Ook zijn er deze avond nog drie 
verenigingen uit Elshout uitgenodigd om deze avond muzikaal en 
theatraal op te luisteren. De Kerkelijke fanfare “Eendracht Maakt 
Macht”, zangkoor “Confetti- Marcanto”en de Onze Lieve Vrouwe 
Schuts. Ook de beeldend kunstenaar Legs Boelen, geboren in Elshout 
heeft zijn aandeel met een gedicht. 
 
De opening begon het zangkoor met Slavenkoor, uit de opera 
Nabucco. Daarna hield pastoor Hedebouw zijn openingswoord. De 
lezingen, in vier delen, werden verzorgd door Toon Groot, die door 
middel van een groot scherm de prachtige foto‟s kon laten zien. Deel 1 
ging over de Elshoutse kerkgeschiedenis van 1285 tot heden, deel 2 
betrof het leven en werken van Hendrik van der Geld. Deel 3 
behandelde de werken van Hendrik in de Elshoutse kerk. In het laatste 
deel kwamen kunstwerken uit de Elshoutse kerk aan bod die zeer de 
moeite waard waren om te vermelden. 
Dit alles werd omlijst met muzikale klanken van de fanfare, o.l.v. Jef 
van de Sande, en het koor o.l.v. Marielle van der Sanden-Klerks 
 
Na het slotwoord van de pastoor,was er de grote finale, het lied van 
Elshouts Wonderbare Moeder. Dat werd omlijst door vendeliers van de 
O.L.V. Schuts die door het gangpad van achter naar voren vendelden 
en daarna de vendelgroet vervolgden op het grote scherm. 
Adrie Verboord, de voorzitter van de heemkundekring, bedankte tot 
slot iedereen die deze avond tot een mooie gebeuren had gemaakt. 
Na een lange zit in de kerk ging iedereen met een tevreden gevoel 
huiswaarts 
 

 
De lezing kreeg een extra dimensie door het grote scherm. 

Foto R. Wouters 

 
Het werd deze avond wel duidelijk, dat velen de naam Hendrik van der 
Geld wel kenden maar van zijn werk niet veel afwisten. Toch heeft 
deze, in Elshout geboren kunstenaar, heel wat werk op zijn naam 
staan. Behalve in Elshout heeft hij kerken in Haarsteeg, Goirle, 
Baardwijk, Tilburg en Den Bosch verrijkt. In de St. Jan staan minstens 
6 altaren en ruim 100 beelden uit zijn atelier alwaar hij met ruim 30 
vaklieden werkte. Zijn grootste meesterwerk staat in de Martinuskerk in 
Cuyk aan de Maas, waaraan hij zelf maar liefst tien jaar gewerkt heeft. 
In Elshout kennen we het H. van der Geldplantsoen, maar velen weten 
niet wie hij is. De heemkundekring heeft daarom nu bij de gemeente 
een verzoek ingediend om het naambordje ook te voorzien van de 
tekst “beeldhouwer 1838-1914” 
 

 
Inleveren kopij voor het volgende Plekbord 

vóór 10 december a.s. 
 

 

 
Mededelingen  
 
Jaarverslag 2014 
Vanaf 15 januari staan het Jaarverslag 2014 en 
de Notulen van de Jaarvergadering 2014 op 
onze website www.hkkonsenoort.nl.  

 

Vrijwilligersmiddag  
De jaarlijkse Vrijwilligersmiddag zal gehouden 
worden op zaterdag 31 januari in het Patronaat 
te Nieuwkuijk. 

 
Ledenvergadering 2015 
 De Ledenvergadering 2015 zal gehouden 
worden op maandag 16 februari in de 
Conferentiezaal van Abdij Mariënkroon. In het 
Plekbord van december staat hierover meer 
informatie. 
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“De Erfenis van Hendrik” 

 

Boven:  Fanfare EMM Elshout en Pastoor D.A. Hedebouw 

Midden en onder: Bart Beaard en een sfeerimpressie  



 
 
 

 

“De Erfenis van Hendrik” 
 

  Boven:  Zangkoor Confetti-Marcanto 
Midden: Toon Groot (L) en Legs Boelen 

Onder: Adrie Veboord, de vendelier Ton Kolmans en pastoor Hedebouw 
nemen attentie in ontvangst 


